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How to have Professional Image and Grate Personality
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
โรงแรม Grand Sukhumvit ซอยสุ ขุมวิท 11 กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีนานา

**สถานที่อาจมีการปลีย่ นแปลง

วิทยากร อาจารย์ วริ นทร์ ธร ตรี ชยาบุลาวัชร์

พิเศษสมัคร 3 ท่ านเข้ าฟรีอีก 1 ท่ านทันที!!
(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักการและเหตุผล
“You will not have a second chance to impress yourself” คุณจะไม่ มีโอกาสเป็ นครั้ งที่ 2 ที่ จะสร้ างความประทับใจ
แรกพบ คนจะมองคุณในแรกพบแล้ วจะประทับความทรงจาเกี่ยวกับตัวคุณ โดยใช้ เวลาแค่ 3 วินาที เท่ านั้น แล้ วทัศนคติที่
เขามีเกี่ยวกับตัวคุณจะไม่ ถกู ลบออกง่ าย ๆ จนกว่ าจะได้ ทาความรู้ จักกันอี กสั กพัก หรื อ คุณได้ แสดงความประทับใจ เป็ น
จานวนถึง 5 ครั้ ง ทัศนคติแรกจึ งจะค่ อย ๆ เลือนหายไป การที่ เราไม่ โดดเด่ น ก็ไม่ ใช่ เพราะเราไม่ มีความสามารถ น่ าเสี ยดาย
หากเราไม่ โดดเด่ น โอกาสต่ าง ๆ ก็มกั จะหลุดมือไปอย่ าง่ ายดาย เพียงเพราะแค่ ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ ร้ ู ว่าจะต้ องทาอย่ างไร
ไม่ ว่าคุณจะเป็ น พนักงานประจา พนักงานต้ อนรั บ พนักงานขาย พนักงานบัญชี ฟรี แลนซ์ ไม่ ว่าคุณจะทางานใน
ตาแหน่ งไหน คุณก็ต้องขายตัวเอง และจะดีกว่ าไหม หากคุณขายตัวเองด้ วยภาพลักษณ์ ที่เป็ นคุณ และสาเร็ จอย่ างมืออาชี พ
ทุกคนรู้ ดีว่าภาพลักษณ์ การวางตัวให้ ดูดี ดูแพง สร้ างมูลค่ าให้ กับตัวเราอย่ างเด่ นชัดที่ สุด หากเรามีมลู ค่ าที่ สูงขึน้
คนจะเคารพเรามากขึน้ ค่ าตัวเราจะแพงขึน้ Course จัดขึน้ เพื่อให้ เข้ าใจตัวเองว่ ารู ปร่ างแบบไหนควรแต่ งตัวแบบไหนใน
แบบที่ เป็ นเราที่ ดูดีที่สุด อีกทั้งยังได้ เรี ยนการวางตัว การเดิน ยืน นั่งอย่ างไรให้ ดูแพง ดูดี คนเกรงใจเรา ติดต่ อสื่ อสารกับคน
แล้ วสาเร็ จขึน้ มัน่ ใจขึน้ จากภายใน คุณจะรั กตัวเองมากขึน้ และเห็นภาพความสาเร็ จของตัวเองอย่ างชัดเจน
สิ่งที่คณ
ุ จะได้ รับ







ทาตามกฎแรงดึงแล้ วก็ยังไม่ ได้ ผล ต้ องใช้ สิ่งนีช้ ่ วย
ประทับใจในครั้ งแรกอย่ างมืออาชี พ
สร้ างมูลค่ าให้ กับตัวเองด้ วยภาพลักษณ์ ที่เป็ นเรา
รู ปร่ างแบบไหนก็แต่ งให้ ดูดีได้
เครื่ องประดับแบบไหนที่ เหมาะกับเรา
เทคนิคแต่ งอย่ างไรให้ ดูแพง
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สี ที่เหมาะ สี ที่ใช่
กล้ าแสดงออก มั่นใจโดยไม่ จาเป็ นต้ องเปลี่ยนตัวเอง
มีท่าทางที่ ดูดี สง่ างามในทุกโอกาส
วางตัวได้ อย่ างเหมาะสม ในทุกโอกาส แล้ วโอกาสจะวิ่งเข้ าหาคุณ
รู้ จักตัวเองและผู้อื่นสาเร็ จทุกการสื่ อสาร

สิ่งทีอ่ งค์ กรจะได้ รับ
 พนักงานจะมีภาพลักษณ์ อย่ างมืออาชี พในแรกพบ
 โอกาสของการสื่ อสารของพนักงาน จะสาเร็ จสู งขึน
้ อย่ างเห็นได้ ชัด
 มูลค่ าของพนักงานจะสู งขึน
้
 โอกาสจะเข้ ามาสู่ พนักงานมากขึน
้
 โอกาสจะเข้ ามาสู่ บริ ษัทมากขึน
้
หัวข้ อการสัมมนา
First Impression






เข้ าใจกฎภาพลักษณ์ Mirror Effect
Johari Window กับการพัฒนาบุคลิกให้ ดียิ่งขึน้
S.W.A.T. ตีภาพลักษณ์ ปังในแรกพบ
Nonverbal Communication สื่ อสารแบบไม่ ใช้ คาพูดทรงพลังกว่ าใช้ คาพูด
ทาอย่ างไรถึงจะประทับใจตัง้ แต่ แรกเห็นลึกถึงระดับจิ ต

Dress for success





Personality Type รู้ จักรู ปร่ างของคุณ จุดเด่ นที่ ควรเน้ น
เครื่ องประดับที่ เหมาะสม ในทุกสถานการณ์
A must have item in your wardrobe สิ่ งที่ ควรมีในตู้เสื ้อผ้ า
แต่ งอย่ างไรให้ ดูแพง

สิ่งทีใ่ ช่ เพิม่ ออร่ าในเปล่ งประกาย
 มารู้ จักโทนที่ จะทาให้ คุณเป็ นธรรมชาติและโดดเด่ น
 Mix & Match
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The Power of good Postrue
 Albert Mehrabian Theory กับการสื่ อสารให้ ถึงระดับจิ ตใต้ สานึก ภาษาที่สร้ างความประทับใจระดับลึก
 Business Etiquette มารยาททางธุรกิจแบบสากล
 ท่ วงท่ าที่สง่ างามและมืออาชี พ
Image and Personality Gold
 เป้ าหมายเฉพาะบุคคลด้ านภาพลักษณ์
 Action Plan เริ่ มต้ นแต่งตัวอย่างไรให้ ได้ ผลลัพธ์
รู้จักตัวเอง และเข้ าใจผู้อื่น
 DISC และ Color Personality การเข้ าใจตัวเองเพื่อผลลัพธ์ ที่ดีกว่า

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้าฟรีอีก 1 ท่าน

11,700

819

351

12,168

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 089-606-0444, 090-645-0992, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษทั ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษทั ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
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(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)

ทีอ่ ยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ทีจ่ ่ าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี 010 5555 113 021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่ านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีทที่ ่ านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรือหากท่ านยังไม่
ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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