Sales Coaching

ี ”
“เทคนิคการสอนและพัฒนาพนักงานขายให ้เป็ นนักขายมืออาชพ

วิทยากร: พท.ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์
ิ ค ้า บริษัท ห ้างสรรพสน
ิ ค ้าเซน
็ ทรัล จากัด
อดีต General Manager - บริหารสน
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด ้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทางานด ้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

14 ธ ันวาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
่ ัดอบรมอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นี้ การสอนงานคือ เทคนิคอย่างหนึง่ ในการสร ้างแขนขาของหัวหน ้าให ้ได ้
ในโลกของการแข่งขันทีร่ น
ุ แรงเชน
ิ ธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะงานขาย พนักงานขายทุกคน
ลูกน ้องทีท
่ างานเป็ น ทางานดีและมีประสท
คือมดงานทีส
่ าคัญยิง่ ของหัวหน ้าทีมขาย หากหัวหน ้ามีทักษะการสอนงานทีด
่ ี ย่อมทาให ้องค์กรมีแขนขาทีท
่ รงพลัง
สามารถสร ้างยอดขายให ้บรรลุเป้ าหมายองค์กรได ้ ในทางตรงข ้าม หากหัวหน ้าทีมขายสอนงานไม่เป็ น ย่อมเกิดแรง
หนืดเหนีย
่ วรัง้ ความก ้าวหน ้าขององค์กร อาจจะสร ้างความแตกแยกระหว่างหัวหน ้าทีมและพนักงานขาย จนทาให ้เกิด
่ งว่างทีก
ชอ
่ ว ้างมากขึน
้
หลักสูตรนีจ
้ งึ ได ้พัฒนาขึน
้ มาเพือ
่ ตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้รับความรู ้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการ
พัฒนาทักษะการสอนงานและการพัฒนาพนักงานขาย ตัง้ แต่ ความเข ้าใจพืน
้ ฐานเรือ
่ งการสอนงาน ความเข ้าใจในตัว
พนักงานขายเพือ
่ ประโยชน์ในการสอนงาน เรียนรู ้ลักษณะสไตล์ของหัวหน ้า การวิเคราะห์ความสามารถหลัก
(Competency) และ KPIs ของพนักงานขายก่อนการสอนงาน ขัน
้ ตอนการสอนงาน เรียนรู ้เทคนิคการสอนงาน และ
ั มนาจะสามารถประยุกต์
ระดมสมองทากิจกรรมประยุกต์การสอนงานให ้ได ้งานดังคาดหมาย เมือ
่ จบการอบรมผู ้เข ้าสม
ั ฤทธิผ
และต่อยอดความรู ้ในเรือ
่ งนีไ
้ ด ้อย่างสม
์ ลด ้วยตนเอง
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. กรอบแนวคิดเรือ
่ งการสอนงาน (Coaching)
2. ความเข ้าใจเรือ
่ งพนักงานขาย เพือ
่ ประโยชน์ในการสอนงาน
 พฤติกรรมการต่อต ้านและการให ้ความร่วมมือ
 เหตุผลจูงใจพนักงานขาย
 รูปแบบการเรียนรู ้ของพนักงานขาย
้
3. หัวหน ้าเรียนรู ้สไตล์การบริหารงานของตน เพือ
่ นามาใชในการสอนงาน
4. ขอบเขตงานขายของพนักงานขาย...ทีห
่ ัวหน ้าต ้องสอนงาน
4.1 การเตรียมตัวและวางแผน
4.2 เทคนิคการขาย
 การเปิ ดการขาย
 การค ้นหาความต ้องการของลูกค ้า
 การนาเสนอผลิตภัณฑ์
 การตอบข ้อโต ้แย ้งและเจรจาต่อรอง
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จาก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4477 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

5.
6.
7.
8.
9.

 การปิ ดการขาย
4.3 การติดตามผลและบริการหลังการขาย
Workshop: สอนงานพนักงานขายให ้ขายเก่ง
การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของพนักงานขายก่อนการสอนงาน
การประเมินผลและการติดตามหลังจากสอนงาน
พฤติกรรมทีห
่ ัวหน ้าควร “มี” และควร “เลีย
่ ง” ในการสอนงาน
สรุป คาถามและคาตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี่ จาก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทว่ ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

ห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย3%
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

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

ั
ราคาพิเศษ !!! ชาระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
ประเภท
บุคคลทว่ ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย3%
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

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

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
่ บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี่ จากัด
ชือ
และ Scan ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ที่ hipotraining@gmail.com
ื่ บริษัท เบอร์ตด
่ หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชาระด ้วยเช็คสัง่ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี่ จากัด (สานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
่ ่าย 3% เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จาก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ่ ด ้ชาระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ :
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี่ จากัด
โทรศัพท์: 02-615-4477
Hotline: 086-3183151-2
เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, หัวหน ้างาน, Sales Coaching, การสอนงาน, พัฒนา, พนั กงานขาย, นั กขาย, มืออาชีพ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จาก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4477 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

