ํ เร็จ
เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพือ
 ความสา
ด้านการขายและการตลาด
(Customer Insight for Sales and Marketing Success)

วิทยากร: ดร. ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
Y วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใY คร ๆ ต ้องถามถึงทัง] วงการมากกว่า 25 ปี

30 ก ันยายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
Y ัดอบรมอาจเปลีย
Y นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ ในปั จจุบน
การตลาดในยุคแห่งการแข่งขันทีรY น
ุ แรงมากดังเชน
ั นัน
] การเข ้าถึงพฤติกรรมและ

ความต ้องการ (Customer Insight) ของลูกค ้าเป้ าหมาย ถือเป็ นหัวใจเริม
Y ต ้นของความสาํ เร็จในเชงิ
ิ ค ้าและบริการทีด
Y ี กลับทํา
การขายและการตลาดอย่างแท ้จริง ........ เรามักจะพบว่าหลากหลายสน

การตลาดแล ้วล ้มเหลว ถ ้าย ้อนกลับไปหาสาเหตุต ้นตอแล ้วจะพบว่า มักจะมาจากการไม่เข ้าใจ และ
ไม่สามารถเข ้าถึงความต ้องการและพฤติกรรมของกลุม
่ เป้ าหมายได ้อย่างแท ้จริง
ั มนาได ้ทราบถึงเทคนิคการค ้นหาพฤติกรรมและความ
หลักสูตรนี]จงึ ได ้พัฒนาขึน
] มาเพือ
Y ให ้ผู ้เข ้าสม
ต ้องการทีแ
Y ท ้จริงของลูกค ้าเป้ าหมาย เพือ
Y นํ ามากําหนดกลยุทธ์สาํ หรับการขาย และการตลาดให ้
ิ ค ้าและบริการจนสามารถตอบสนองตลาดเป้ าหมายได ้
สน
ว ัตถุประสงค์:

1. เพือ
Y สร ้างประสบการณ์เรือ
Y งการเจาะลึกพฤติกรรมและความต ้องการ (Customer Insight) ของ
ลูกค ้าเป้ าหมายได ้
2. เพือ
Y ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไY ด ้ไปประยุกต์ใชกั้ บการขาย และ การตลาดขององค์กรได ้
ิ ธิภาพ
อย่างมีประสท

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 , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1: เจาะลึก พฤติกรรมและความต้องการ (Customer Insight) ของลูกค้าเป้าหมาย
1. พฤติกรรมและความต ้องการ โดยทัวY ไป ของลูกค ้าในยุค Digital

2. ประเภทของพฤติกรรมและความต้องการ

3. เทคนิควิธใี นการค ้นหาพฤติกรรมและความต ้องการ ของลูกค ้าเป้ าหมาย
4. สิงY ทีต
Y ้องค ้นหาเพิม
Y เติมนอกจาก พฤติกรรมและความต ้องการ
5. เจาะลึก ความจริงของ พฤติกรรมและความต ้องการ
1. กลัYนกรองความจริง
2. พฤติกรรม และ ความต ้องการของลูกค ้าทีล
Y วง !!!!!!!!

6. การนําพฤติกรรมและความต้องการ ไปใช ้ ให้ตรงก ับกลยุทธ์การขาย และ การตลาด

Module 2: ปฏิบ ัติการ ค้นหาพฤติกรรมและความต้องการ (Customer Insight) ของลูกค้าเป้าหมาย
7. กิจกรรม การทํา Mystery Shopping
1. กฎเกณฑ์การทํา
2. เทคนิคเพิม
Y เติม
3. การลงมือทําจริง
8. กิจกรรม การทํา Focus Group
1. วิธก
ี าร
2. การคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
3. การคัดเลือกคําถาม
4. การลงมือทําจริง
9. กิจกรรม การทํา Customer Questionnaire
1. เทคนิคการทํา
2. ข ้อควรระวัง
10. Action Plan ปฏิบต
ั ก
ิ ารวางแผน การนํ าไปใช ้งานจริง กับ การตลาดขององค์กร
11. สรุป คําถามและคําตอบ

ใบร ับรอง: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 30
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 16
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
273.00
259.00

ก ันยายน 2563

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 1.5 %

58.50
55.50

รวมจ่ายสุทธิ
4,114.50
3,903.50

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

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ก ันยายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 1.5 %

55.50
51.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,587.00

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

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีY 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีY 014-2-63503-8
Y บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
ชือ
ืY บริษัทของท่าน และชือ
Y หลักสูตร
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in ทีY 0-2615-4479 พร ้อมระบุชอ
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 , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังY จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
Y า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีY 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
ื เงินทีไY ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.com
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, นักขาย, ความรักในงานขาย, ประสบการณ์รอบทิศในการขาย, เทคนิค, ทักษะ

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 , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

