หลักสูตร
5 ทักษะสูการเปนนักขายมือทอง

1 STEP

ปจจุบันการแขงขันทางการตลาดสูงขึ้น ดวยจํานวนสินคาและบริการที่มากขึ้นและลูกคา

Relating

การขายแบบทีป่ รึกษาและเทคนิค
การใหคาํ ปรึกษาทางการขาย
เทคนิคการสรางความไววางใจ
ในชวงเริม่ ตนของการติดตอ
เพือ่ เปดใจลูกคา
การสรางความนาเชือ่ ถือของผูข าย
ทีม่ ดั ใจลูกคา ทัง้ บุคลิกภาพ ทาทาง ,
คําพูด,นํา้ เสียง

5 Advance
Sales Skills

มีทางเลือกที่หลากหลาย สงผลใหการขายสินคาและบริการเพื่อใหลูกคาตัดสินซื้อหรือใชบริการ เปน
ไปไดยากขึ้น และที่สําคัญตองทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดดวยเพื่อใหองคกรเกิดความนา
เชื่อถือและเปนที่ยอมรับของลูกคา ในหลักสูตรนี้จะผาลวงลึก กลั่นกรองใหผูที่ตองการจะเปน
สุดยอดนักขายมือทองไดตระหนักและเขาใจถึงทักษะอันเปนที่มา
ของความสําเร็จของการขายและกลายเปนนักขายที่ลูกคาเลือกที่จะพูดคุย
ปรึกษาดวยเพราะคุณเปนนักขายที่กําหัวใจและประทับตรามูลคาเพิ่มของสินคา
และบริการไวอยางเหนียวแนน ดวย 5 ทักษะหลักของสุดยอดนักขายมือทอง
ไมวาจะเปนทักษะที่ปรึกษาชั้นเลิศที่ลูกคาอยากจะพบปะ และพูดคุยดวย

2 STEP

ทําใหลูกคานึกถึงใครไมไดอีกแลวนอกจาก...คุณ

Customer Analysis
เทคนิคการคนหาความตองการและวิเคราะหความตองการของลูกคา :
ลูกคาตองการอะไร? อยางไร? แบบใด? เมือ่ ไหร? ทีใ่ ด? ปริมาณใด?
และมีรายละเอียดทีส่ าํ คัญทีแ่ ตกตางจากลูกคารายอืน่ เชนไร ?
เทคนิคการสอบถามดวยประโยคทีท่ รงประสิทธิภาพ
เพือ่ คนหาความตองการของลูกคาฝกการตัง้ คําถามทีเ่ ปนประโยชน
ตอการขาย หลุมพรางคําถามทีไ่ มสรางสรรค
มีบอ ยครัง้ ทีน่ กั ขายถามคําถามทีไ่ มเปนผลดีตอ การขาย
ทักษะการฟงและจับประเด็นความตองการทีแ่ ทจริงของลูกคา
เพือ่ สรางโอกาสในการนําเสนอขายใหตรงใจ

เริ่มตนดวยทักษะการคนหาและวิเคราะหความตองการของลูกคา ทักษะการสื่อสาร
ที่ทรงพลัง พูดและแสดงออกอยางไรใหลูกคาพึงพอใจ ทักษะการบริการที่
ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาตอรองที่ทําใหทั้งลูกคาและนักขาย
เปนฝายชนะ เพียงเทานี้ก็ทําให คําวา “สุดยอดนักขายมือทอง”
มาอยูตรงหนาคุณแลว

3 STEP

Advocating
เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนอขายใหเปนสําหรับนักขาย ควรพูดอะไร?
พูดอยางไร? และพูดเมื่อไหร? ดวย Benefit ที่ตรงความตองการ
เทคนิคการพูดเพื่อสรางความตองการใหลูกคาเห็นถึงประโยชนของสินคา
การพูดโนมนาวใจใหลูกคาเห็นคุณคาของสินคาที่ตรงกับความตองการ

4 STEP

Handling Objection

Course outline
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วิเคราะหและคนหาขอโตแยงที่แทจริงในการซื้อของลูกคา
เทคนิคการพูดเพื่อขจัดขอโตแยงใหตรงกับความตองการ
การเจรจาตอรองในงานเพื่อใหไดประโยชนทั้ง 2 ฝาย
การปดการขายดวยสัมพันธภาพ

5 STEP

Service for Supporting
สนับสนุนสรางความมัน่ ใจในการตัดสินใจซือ้ ของลูกคา
เทคนิคกาสนับสนุนสรางสัมพันธหลังการขาย
เพือ่ สรางโอกาสในการขายเพิม่
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5 ทักษะสูการเปนนักขายมือทอง

วัตถุประสงค
รู เขาใจ และตระหนักวา 5 ทักษะนั้นเปนที่มาของความเปนสุดยอดนักขายมือทองที่ประสบความสําเร็จ
สามารถที่จะนําเอาทักษะทั้ง 5 ไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของนักขายไดอยางถูกตอง
แมนยํา ตลอดจนสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา และทําใหลูกคาขององคกร เต็มใจ
พึงพอใจ และจงรักภักดีตอสินคา/บริการขององคกรตราบนานเทานาน
สามารถสรางบรรทัดฐานใหมแกตนเองและสามารถนําพาตนเองใหประสบความสําเร็จในการขาย
และรวมสรางความสําเร็จตอเปาหมายขององคกร
วิทยากร

อาจารยธวัชชัย โพธาคํา

- ผูจัดการเขตและพัฒนาฝกอบรมบรษัท Coffee World Co,ltd
- ผูจ ัดการดานการพัฒนาและฝกอบรมบริษัท ACC (AIS Call Center)
- Client Engagement Manager และวิทยากร
บริษัท Siam Wilson Learning ประเทศไทย จํากัด
- ที่ปรึกษาดานการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทักษะใหกับองคกรชั้นนํา
- วิทยากรสอนหลักสูตร ทางดานการขาย,ทักษะการใหบริการการขาย,ในธุรกิจ Retail ,
ธนาคาร, Pharma,อสังหาริมทรัพย และอื่นๆ ใหกับองคกรชั้นนําทั้งภาครัฐและเอกชน

"Trend ของยอดขายนักขายรุนใหม
ตองเปนนักขายสไตลที่ปรึกษา"
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สถานที่ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอรด (รัชดาภิเษก)
คาธรรมเนียม 5,900 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
@strategiccenter

www.facebook.com/StrategicCenter
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ชื่อ
ตำแหน่ง/ฝ่าย
E-mail

มือถือ

ชื่อ
ตำแหน่ง/ฝ่าย
E-mail

มือถือ

ชื่อ
ตำแหน่ง/ฝ่าย
E-mail

มือถือ

MEMBER

สาขา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม
‘‘บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด”
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ. ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน ์บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6

ที่อยู่
ชื่อผู้ประสานงาน
ตำเเหน่ง/ฝ่าย
โทรสาร
E-mail

(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกและผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อน)

โอนเงินเข้าบัญชี

ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์

สมาชิกศูนย์ฯ 1,500 บาท / ปี
พร้อมรับสิทธิประโยชน์กับทางศูนย์ฯ
การชำระเงิน

ชื่อบริษัท/องค์กร
สำนักงานใหญ่

สมาชิกศูนย์ฯ รับส่วนลด 10 %

มือถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3
***หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30
ของค่าธรรมเนียมการอบรม

