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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การขายและให้ บริการอย่ างทีปรึกษา
(Consulting Sales and Services)

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
PRINCIPLES

ในโลกของการแข่งขันที?รุนแรงเช่นนี A ลูกค้ าของแต่ละธุรกิจมีความต้ องการที?เฉพาะเจาะจงแตกต่างกัน
ออกไป พนักงานต้ องมีทกั ษะในการเข้ าใจลักษณะธุรกิจและความต้ องการของลูกค้ า จนสามารถเสนอแนะ
และ ให้ ข้อมูลที?เป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ า จนลูกค้ ารู้สกึ ว่า เราไม่ได้ ขายหรื อให้ บริการอย่างขอให้ เสร็จไปที แต่เรา
เป็ น ที?ปรึกษา หรื อ เป็ นคูแ่ ท้ ทางธุรกิจ (Business Partners) ผลที?เกิดขึ Aนคือ ลูกค้ าจะไว้ เนื Aอเชื?อใจ มัน? ใจ รู้สกึ
สัมผัสได้ ถึงบริการที?แตกต่างจากคูแ่ ข่ง จนไม่กล้ าจะหนีไปไหน
หลักสูตรนี Aจึงได้ พฒ
ั นาขึ Aนมาเพื?อตอบสนองให้ พนักงานขาย พนักงานให้ บริ การ หัวหน้ าพนักงานขาย
และหัวหน้ าทีมบริ การ ได้ เรี ยนรู้ เทคนิคและประสบการณ์ จริ ง ใน การขายและให้ บริ การอย่างที?ปรึ กษากับ
ลูกค้ า ตังแต่
A การเข้ าใจลักษณะธุรกิจ และ ความต้ องการของลูกค้ า เข้ าใจลักษณะการขายและการให้ บริ การ
อย่างที?ปรึ กษา การทํา Workshop การขายและให้ บริ การอย่างที?ปรึ กษา เมื?อจบการอบรมผู้เข้ าสัมมนาจะ
สามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื? องนี A ได้ ด้วยด้ วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพื?อสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรื? องการขายและให้ บริการอย่างที?ปรึกษา
2. เพื?อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ที?ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการขายและให้ บริการอย่างที?ปรึกษากับ
ลูกค้ าให้ เหมาะกับตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื?อสร้ างภาพลักษณ์ที?ดีให้ กบั องค์กร จนกลายเป็ นจุดได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน
AREAS OF STUDY

1. ความหมายและความสําคัญของการขายและให้ บริการอย่างที?ปรึกษา (Sales Consulting)
2. เข้ าใจลักษณะธุรกิจของลูกค้ า
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วิเคราะห์สถานการณ์ ความต้ องการของลูกค้ าที?จะให้ คําปรึกษา
คุณภาพที?ลกู ค้ าต้ องการจากการขายและการให้ บริการอย่างที?ปรึกษา
กิจกรรม Workshop: การขายและการให้ บริการอย่ างทีปรึกษา 1
ขันตอนการขายและการให้
A
บริการอย่างที?ปรึกษา
•
•
•
•
•
•

การเสาะหาลูกค้ าเพื?อการขาย
การเตรี ยมตัวของพนักงานขาย
การนัดหมายลูกค้ า
การเปิ ดการขาย
การวิเคราะห์โอกาสการขาย
การตอบคําถามและข้ อโต้ แย้ ง

• การเจรจาต่อรอง
• การปิ ดการขาย
• การติดตามผลและบริ การหลังการขาย
7. ลักษณะการใช้ คําพูดในการนําเสนอและตอบคําถาม การยกตัวอย่างให้ ลกู ค้ าเป็ นประโยชน์
8. มิตขิ องคําปรึกษาที?จําเป็ นแก่ลกู ค้ า
9. เทคนิคการทําเอกสารประกอบการขาย
10. กิจกรรม Workshop: การขายและการให้ บริการอย่ างทีปรึกษา 2
11. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีเสนอสามารถปรับเปลียนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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