Outline Hipo

ั ันธ์ก ับลูกค้าเชงิ รุก
การบริหารความสมพ
Proactive Customer Relationship Management (CRM)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
ี คอร์ปอเรชน
ัZ จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชย
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
Z ากด ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

9 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
Z ัดอบรมอาจเปลีย
Z นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล:
การสร ้างสายสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้า ได ้ทวีความสําคัญมากขึน
c ในยุคนีcไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจขายสินค ้าหรือ
ั
ธุรกิจให ้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน ้นการบริหารความสมพั นธ์กับลูกค ้า ธุรกิจนั น
c ย่อมสูญหายไปจากโลกของ
้
การแข่งขันอย่างแน่นอน เนืZอ งจากความสัมพั นธ์กับธุรกิจ เป็ นปั จจัยหลั กทีส
Z ําคัญปั จจัยหนึงZ ทีล
Z ูกค ้าใชใน
c
ื
c
ื
ิ
้
้
การเลือ กทีจ
Z ะซอ หรือ ไม่ซ อ สนค ้า ใช หรือ ไม่ใช บริก ารกับธุรกิจหนึZงๆ ในยุค การแข่ง ขันทีท
Z วีค วามรุ นแรง
่ นีc สน
ิ ค ้าและบริการในแต่ละธุรกิจย่อมไม่แตกต่างกันมากนั ก แต่ “สายสม
ั พันธ์” จะเป็ นสงิZ ทีส
เชน
Z ร ้างความ
แตกต่างและจะเป็ นโซ่ตรวนทีม
Z ัดใจลูกค ้าได ้อย่างแท ้จริง อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมลูกค ้าในปั จจุบันเลือ ก
ืc สน
ิ ค ้าและบริการจากหลากหลายชอ
่ งทางทังc รูปแบบการพบปะพนั กงานหรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านชอ
่ ง
ซอ
ทางการบริการด ้วยตนเองโดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ ตหรือ Social Media จํ าเป็ นอย่างยิงZ ทีธ
Z รุ กิจต ้องให ้
่ งทางนีม
ความสําคัญกับชอ
c ากขึน
c ควบคูไ่ ปด ้วย
หลัก สูตรนีcจงึ ได ้พั ฒนาขึน
c มาเพืZอตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้รับความรู ้ เทคนิคและประสบการณ์
จริง ในการเข ้าใจลู ก ค ้าและสร ้างสัม พั น ธ์ใ ห ้ดิงZ ลึก มากขึน
c ระดมสมองทํ ากิจกรรมประยุก ต์ก ารสร ้างสาย
สัมพั นธ์กับลูก ค ้า เมืZอ จบการอบรมผู ้เข ้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อ ยอดความรู ้ด ้านการสร ้างสาย
ั พันธ์อย่างสม
ั ฤทธิผ
สม
m ลได ้ด ้วยตนเอง

ว ัตถุประสงค์:
ั พันธ์กับลูกค ้า
1. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านการบริหารความสม
้
ิ ธิภาพจน
2.เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไZ ด ้ไปประยุกต์ใชในการบริหารลูกค ้าได ้อย่างมีประสท
ถูกอกถูกใจลูกค ้า
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
3. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไZ ด ้ไปใชให

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

Outline Hipo
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop:
ั พันธ์กับลูกค ้า-CRM”
1. กรอบแนวคิด “การบริหารความสม
2. การหาลูกค ้าใหม่ และการรักษาลูกค ้าเก่า พร ้อมเทคนิค
่ งทางการหาลูกค ้าใหม่
• เรียนรู ้วิธก
ี าร หรือ ชอ
• วิธก
ี ารรักษาฐานลูกค ้าเก่าให ้จงรักภักดีไม่หนีไปไหน
ิ ค ้าและบริการเพิม
• การวิเคราะห์ความต ้องการของลูกค ้าเก่า เพือ
Z ขายสน
Z
ั พันธ์- เรียนรู ้หัวใจของการบริหารความสม
ั พันธ์กับลูกค ้า
3. หลักของการบริหารความสม
ั พันธ์ – เรียนรู ้ลําดับการหยัZงรากลึกความสม
ั พันธ์กบ
4. ลําดับ/ ขัน
c ตอนการบริหารความสม
ั ลูกค ้า
ั พันธ์ด ้วย- ลูกค ้ากลุ่มใดทีค
5. ลูกค ้าทีค
Z วรสร ้างความสม
Z วรทุม
่ เทในการสร ้าง CRM ด ้วย
ั พันธ์กับลูกค ้า
6. เครือ
Z งมือในการบริหารความสม
• Human Touch
- Face-to-Face
• Non-Human Touch
- Social Media Line
7. การจัดการกับการแสดงความคิดเห็นของลูกค ้า
ืZ ชมและความประทับใจของลูกค ้า
• คําชน
8. การรับมือกับคําต่อว่าและความไม่พอใจของลูกค ้า
• การแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
ืZ สารกับลูกค ้าเพือ
ึ และประสบการณ์ทด
9. เทคนิคการสอ
Z ความรู ้สก
ีZ ี
10. ปั จจัยแห่งความสําเร็จของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค ้า
11. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด

อัตราหลักสู ตร(ต่ อ 1 ท่ าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

พิเศษ! ชําระภายใน 26
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

9 พฤศจิกายน 2563

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ตุลาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีc
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีZ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีZ 014-2-63503-8
Z บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีZ 0-2615-4479
ืZ บริษัทของท่าน และชือ
Z หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังZ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
Z า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีZ 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
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

Outline Hipo
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไZ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ 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

ั มนา ,หลักสูตร ,Management ,Relationship ,Customer ,Proactive, การบริหาร ,ลูกค ้า, เชงิ
อบรม ,สม
รุก,CRM

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
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