www.hipotraining.co.th
TRAINING OUTLINE

หลักสูตร First Step Salesperson
รวบรวมสุดยอดเทคนิ คการขายทีพ นักงานขายมื อใหม่ควรรู้!!

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

การขายจะประสบความสําเร็ จหรื อล้ มเหลวนันF เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการ
ขาย พนักงานขายจะต้ องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้ า รวมทังต้
F องสามารถแก้ สถานการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี Fย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื Fอของลูกค้ าและยอดขายขององค์กร
ดังนันจึ
F งจําเป็ นอย่างยิPงทีPพนักงานขายต้ องเรี ยนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้ าใน
เสี Fยวเวลาของการขาย เพืPอหลีกเลีPยงความผิดพลาดทีPอาจเกิดขึ Fนต่อหน้ าลูกค้ า และสร้ างโอกาสแห่งความสําเร็ จ
ในการขาย
หลักสูตรนี F จึงได้ พฒ
ั นาขึ FนมาเพืPอให้ ทีมขาย ได้ เรี ยนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลกู ค้ าอย่างเข้ าใจ การเสนอ
ขายอย่างมืออาชีพ การแก้ ปัญหา แก้ สถานการณ์ การทํากิจกรรมด้ านการเสนอขายทีPประยุกต์ขึ Fนให้ สมจริง เมืPอ
จบการอบรม ผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ ด้วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืPอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิคด้ านการขายครบขันตอน
F
การวิเคราะห์
ลูกค้ าทีPหลากหลาย การเปิ ดใจลูกค้ า การนําเสนอผลิตภัณฑ์ การตอบคําถามและข้ อโต้ แย้ งและ
การเจรจาต่อรองอันนําไปสูก่ ารปิ ดการขายอย่างได้ ผล
2. เพืPอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนําความรู้ทีPได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
AREAS OF STUDY

1. ทําไม .. ต้องขายสิ นค้า ????
2. เปลีPยนทัศนคติมมุ มอง นักบริการ ให้ เป็ น มุมมองคนขาย
• เพืPอองค์กร
• เพืPอตัวเราเอง
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3.
4.
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บทบาทหน้ าทีPในงานขาย
การเรียนรู้ และ เข้ าใจ ผลิตภัณฑ์ ทีจ ะขายอย่ างชัดเจน
การสร้ างความกล้ าในการขาย...... สิงนี'สําคัญยิง
จุดเริมต้ น .........การหาจังหวะ และ โอกาสในงานขาย
เรี ยนรู้ 5 ขันตอนเพื
F
Pอให้ ประสบความสําเร็จ...สําหรับพนักงานขายมือใหม่
7.1 การเตรี ยมตัวก่อนเริPมการขาย
7.2 การเปิ ดการขายด้ วยการเปิ ดใจลูกค้ า
7.3 การแนะนําสินค้ า
7.4 เทคนิคการปิ ดการขาย
7.5 การติดตามผลและการส่งต่อให้ ผ้ ทู ีPเกีPยวข้ อง
8. กิจกรรมจําลองสถานการณ์การขาย 1
(ปฏิบตั ิ พร้ อมให้ เทคนิค / ความเห็นเพิPมเติมจากวิทยากร เพืPอให้ สามารถบริ การได้ อย่างดีเลิศ)
9. การตอบคําถามลูกค้ า อย่ างกระจ่ างชัด
10. การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าในงานขาย
11. กิจกรรมจําลองสถานการณ์การขาย 2
(ปฏิบตั ิ พร้ อมให้ เทคนิค / ความเห็นเพิPมเติมจากวิทยากร เพืPอให้ สามารถบริ การได้ อย่างดีเลิศ)
12. เสริมพิเศษ ..บุคลิกภาพสําหรับพนักงานขาย
13. สรุป คําถามและคําตอบทีPนกั ขายต้ องการรู้- ทักษะจําเป็ นสําหรับงานขาย
หมายเหตุ หัวข้ อทีPเสนอสามารถปรับเปลีPยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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