หล ักสูตร การบริการหล ังการขายอย่างเป็นระบบ
*** เน ้นการฝึ กปฏิบัต ิ และ การทํา Workshop***

วิทยากร: ดร.พิพ ัฒน์พล เพ็ชรเทีย
 ง

ปริญญาเอก การศึกษาเพือ
O พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพือ
O พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ประสบการณ์ทํางาน ทีป
O รึกษาอาวุโสด ้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี, ฟรี จําก ัด (พ ัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึ กอบรม
 ั แนล กรุป
และการพ ัฒนาบุคลากร กลุม
่ บริษ ัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชน
๊ จําก ัด

20 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
O ัดอบรมอาจเปลีย
O นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
หลั ก สูต รนีX จึง ได ้พั ฒ นาขึน
X มาเพืOอ ให ้ทีม ผู ้ให ้บริก าร ช ่า งเทคนิค พนั ก งานลู ก ค ้าสั ม พั น ธ์ พนั ก งาน
ประสานงานบริการ พนักงานสนับสนุนการขาย ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการเข ้าใจลูกค ้าให ้มากขึน
X เรียนรู ้การจัดการกับ
ลูกค ้า ระดมสมองทํ ากิจกรรมประยุกต์การสร ้างบริการหลังการขายให ้ตรงใจลูกค ้า รวมถึงการแก ้ปั ญหาให ้ลูกค ้า
เมือ
O ลูกค ้าโกรธ เมือ
O จบการอบรม ผู ้เข ้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการให ้บริการอย่างเป็ น
เลิศได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
O ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการยุทธวิธแ
ี ละเทคนิคด ้านการบริการหลังการขาย อย่างเป็ นระบบ
2. เพือ
O ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไO ด ้ ไปใช ้ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1. ความสาํ คัญของการบริการหลังการขาย ในมุมมองของลูกค ้า และ ธุรกิจ
2. ความต ้องการ และ ความคาดหวังของลูกค ้าทีม
O ต
ี อ
่ การบริการหลังการขาย
3. การบริการหลังการขายอย่างเป็ นระบบ
a. กระบวนการทํางาน
b. ขัน
X ตอนการให ้บริการลูกค ้า
c. มาตรฐานการทํางาน
d. เอกสารในการบริการหลังการขาย
e. การเตรียมตัวก่อนไปให ้บริการลูกค ้า
4. การพัฒนาพนักงานบริการ
a. การอ่านและเข ้าใจลูกค ้า
b. การสร ้างความยืดหยุน
่ ให ้กับลูกค ้า
c. ทักษะในการฟั ง
ิ ปะ
d. ทักษะการพูดอย่างมีศล
e. การควบคุมอารมณ์ ไม่ปล่อยใจไปตามความต ้องการของลูกค ้า
f. การพัฒนาความรู ้และความชาํ นาญ
g. การสร ้างการยอมรับจากลูกค ้า เพือ
O สร ้างความร่วมมือให ้มากทีส
O ด
ุ
ิ ปะการสร ้างความพอใจให ้กับลูกค ้า กรณีลก
h. ศล
ู ค ้าเรียกร ้องมากๆ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

5. การพัฒนาทีม
a. การแบ่งงานระหว่างทีมงาน
b. การประสานงาน ระหว่างทีมงาน กรณีทแ
ีO ยกกันทํางาน
c. การบริหารความขัดแย ้ง
d. การสอนงานให ้แก่กัน
e. การสร ้างขวัญและกําลังใจร่วมกัน
f. การระบายความเครียด
6. เรียนรู ้มารยาทและลักษณะท่าทางในการให ้บริการ (Posture)
O ลูกค ้าโกรธ (Customer Complaint Management)
7. เทคนิคการแก ้ปั ญหาเมือ
8. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนิคเพิม
O เติมตามทีผ
O ู ้เข ้าอบรมต ้องการเรียนรู ้

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 20
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
273.00
259.00

พฤศจิกายน 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า
่ ย3%
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า
่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
5 พฤศจิกายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า
่ ย3%
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า
่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีX
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีO 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีO 014-2-63503-8
O บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงO แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีO จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีO 0-2615-4479
ืO บริษัท เบอร์ตด
O หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังO จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงO แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีO จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
O ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉย
ั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไO ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงO แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีO จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานบริการ, บริหาร, ข ้อร ้องเรียน, แก ้ปั ญหา, หลังการขาย

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

