" ฐานของ CRM
หล ักสูตร การบริหารบริการบนพืน
(Service Management Based on CRM)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
Z จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
Z ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

5 มกราคม 2564
09.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
Z ัดอบรมอาจเปลีย
Z นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ั พันธ์กบ
ิ ค ้าหรือ
การบริการด ้วยสายสม
ั ลูกค ้า ได ้ทวีความสาํ คัญมากขึน
c ในยุคนีcไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจขายสน
ั
ธุรกิจให ้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน ้นการบริหารความสมพันธ์กับลูกค ้า ธุรกิจนัน
c ย่อมสูญหายไปจากโลกของการ
ั พันธ์กบ
้
แข่งขันอย่างแน่นอน เนืZองจากความสม
ั ธุรกิจ เป็ นปั จจัยหลักทีส
Z าํ คัญปั จจัยหนึงZ ทีล
Z ก
ู ค ้าใชในการเลื
อกทีZ
c
ื
c
ื
ิ
้
้
่
ิ
จะซอหรือไม่ซอสนค ้า ใชหรือไม่ใชบริการกับธุรกิจหนึงZ ๆ ในยุคการแข่งขันทีท
Z วีความรุนแรงเชนนีc สนค ้าและ
ั พันธ์ด ้วยบริการอย่างมืออาชพ
ี ” จะเป็ นสงิZ ทีส
บริการในแต่ละธุรกิจย่อมไม่แตกต่างกันมากนั ก แต่ “สายสม
Z ร ้าง
่
ความแตกต่างและจะเป็ นโซตรวนทีม
Z ัดใจลูกค ้าได ้อย่างแท ้จริง

ว ัตถุประสงค์:
ั พันธ์กับลูกค ้า
1. เพือ
Z สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
Z งการบริหารการบริการบนพืน
c ฐานของการสร ้างสายสม
2. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไZ ด ้ไปประยุกต์ใช ้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค ้าได ้อย่างมี
ิ ธิภาพ
ประสท
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1. ความสําคัญ และ ความหมายของ CRM ในมุมมองของลูกค ้า และ ธุรกิจ
2. ความต ้องการ และ ความคาดหวังของลูกค ้าทีม
Z ต
ี อ
่ ผู ้ขาย (ธุรกิจ)
3. การออกแบบมาตรฐานการบริการจากกระบวนการทํางานของบริษัทฯ
1. ก่อนการขาย
2. ระหว่างการขาย
3. หลังการขาย
4. กิจกรรม “การสร ้างมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ” พร ้อมนํ าเสนอ
ั ผัส
5. การบริหารการบริการ เพือ
Z สร ้างความประทับใจในทุกจุดสม
1. การปฏิบต
ั เิ มือ
Z พนั กงานพบลูกค ้า
2. การปฏิบต
ั เิ มือ
Z ให ้ลูกค ้ารอ
3. การปฏิบต
ั เิ มือ
Z ลูกค ้าขอข ้อมูล
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 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.co.th

4. การปฏิบต
ั เิ มือ
Z ลูกค ้าชาํ ระเงิน
5. การปฏิบต
ั เิ มือ
Z ต ้องสง่ ลูกค ้าต่อไปยังผู ้อืน
Z
6. กิจกรรม “แนวทาง การพัฒนาพนักงานบริการ เพือ
Z สง่ มอบความประทับใจ”
7. ตัวอย่าง รูปแบบระบบการบริการอย่างมืออาชีพของธุรกิจอืน
Z
8. กิจกรรมระดมสมอง: “รูปแบบการบริการของบริษท
ั ฯ”
9. ระบบการรับข ้อร ้องเรียนและการแก ้ไขปั ญหาข ้อร ้องเรียนของลูกค ้า
1. การจัดทําระบบการจัดการข ้อร ้องเรียน
2. การจัดการหน ้างาน
3. ระบบ Call center ของบริษัท
4. การนํ าข ้อร ้องเรียนมาปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
10. กิจกรรม: “ระดมปั ญหาการบริการและการแก ้ไข”

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

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทวั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

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

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
ประเภท
บุคคลทวั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

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 สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีZ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน 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 บริษัท เบอร์ตด
Z หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังZ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
Z า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าทแ
์ ทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉย
ั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไZ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาตด
ิ ต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ 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, CRM, บริหาร, ความสัมพันธ์, ลูกค ้า, ธุรกิจ, สายสัมพันธ์, มืออาชีพ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 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.co.th

