ั&
ี ก ับการบริการชนเยี
หล ักสูตรอบรม PC มืออาชพ
ย
 ม
วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
R วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใR คร ๆ ต ้องถามถึงทังV วงการมากกว่า 25 ปี

5 มีนาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
R ัดอบรมอาจเปลีย
R นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในโลกของการแข่งขันทีรR ุนแรงเช่นนีV ลูกค ้ามีความต ้องการและลักษณะพฤติกรรมทีแ
R ตกต่างกันหลายรูปแบบ
ั ทักษะและเทคนิครูปแบบเดียวสาํ หรับลูกค ้าทีแ
การบริการและการขายโดยอาศย
R ตกต่างกัน
ย่อมไม่ได ้ผล
ดังนั น
V
พนักงานขายจะต ้องมีเทคนิค ทักษะ ลูกล่อลูกชน รวมทังV ยุทธวิธท
ี แ
ีR ตกต่างกันสาํ หรับลูกค ้าในสถานการณ์ทแ
ีR ตกต่าง
กัน
หลักสูตรนีจ
V งึ ได ้พัฒนาขึน
V มาเพือ
R ตอบสนองให ้ พนักงานขายPC ได ้เรียนรู ้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการ
ขายและบริการให ้กับลูกค ้า ตังV แต่การเข ้าใจลูกค ้า การบริหารจัดการกับลูกค ้าในแต่ละสถานการณ์ให ้เหมาะสม รวมถึง
การปิ ดการขาย
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
R สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
R งเทคนิคการขาย และ เทคนิคการบริการกับลูกค ้าในหลากหลาย
สถานการณ์
้
ิ ธิภาพ
2. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไR ด ้ไปประยุกต์ใชในการทํ
างานได ้อย่างมีประสท
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
Module 1: การขายในฐานะทีป
 รึกษา หรือ ผูช
้ ํานาญการ
1. บทบาท และ หน ้าทีข
R อง PC
(สร ้างความเข ้าใจและให ้ตระหนั กถึงหน ้าทีท
R ต
ีR ้องทํา)
V สินค ้าหน ้าร ้าน
2. เรียนรู ้และเข ้าใจความต ้องการของลูกค ้าทีม
R าซือ
3. เรียนรูล
้ ก
ู ค้าในหลากหลายสถานการณ์
ิ ลูกค ้า)
(เรียนรู ้ลูกค ้าอย่างเข ้าใจพร ้อมวิธก
ี ารพิชต
Role Play 1 การขายในสถานการณ์ 1
(ปฏิบต
ั ิ พร ้อมให ้เทคนิค / ความเห็นเพิม
R เติมจากวิทยากร)
Module 2: การขายอย่างเป็นขนตอน
ั&
4. ขนตอนการขายอย่
ั&
างเป็นระบบ
ี )
(สร ้างให ้นั กขาย ให ้ขายอย่างมืออาชพ
R มัRนให ้กับลูกค ้า
5. ข ้อควรปฏิบัตใิ นขณะขายเพือ
R สร ้างความเชือ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

ี ทีล
ืR มัRน)
(สงิR ทีน
R ั กขายต ้องทํา เพือ
R ให ้เป็ นนั กขายมืออาชพ
R ูกค ้าให ้ความเชอ
6. การทบทวนการขาย
( ขายได ้หรือ ไม่ได ้ มาจากสาเหตุอะไรบ ้าง)
Role Play 2 การขายในสถานการณ์ 2
(ปฏิบต
ั ิ พร ้อมให ้เทคนิค / ความเห็นเพิม
R เติมจากวิทยากร)
ี
Module 3: บริการอย่างมืออาชพ
ั พันธ์กับลูกค ้าเพือ
ืV ซาํV
7. การสร ้างสม
R ให ้ลูกค ้ากลับมาซอ
ิ ใจลูกค้าด้วยจริตแห่งการบริการ
8. การพิชต
9. Tips แห่งการบริการทีล
R ก
ู ค ้าประทับใจ
10. สรุป คําถาม และ คําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 4
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

มีนาคม 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

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

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
18 กุมภาพ ันธ์ 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ค่าส ัมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

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

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีV
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัท เบอร์ตด
R หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังR จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
R า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR 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, ขาย, ตลาด, การบริการ, การขายโดยอาศัยทักษะ, เทคนิค,พนักงานขาย,พนักงานขาย PC,บทบาทพนักงาน PC,พนักงาน
ขายหน ้าร ้าน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

