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หลักสู ตร ภาพลักษณ์ มืออาชีพ (LOOK 4 Professional)
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
@โรงแรมแกรนด์ สุ ขุมวิท ซอยสุ ขุมวิท 6 ใกล้ BTS นานา กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลีย่ นแปลง **

พิเศษชาระภายในวันที่ 10 ก.ย. 62
ค่ าสัมมนาลดเหลือท่ านละ 3,999 บาททันที (ราคายังไม่รวม vat 7%)
(ราคาปกติท่านละ 5,999 บาท)

วิทยากร : A.Pornvarin Ungchaipanich
หลักการและเหตุผล
ภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่สาคัญมากในการทาธุรกิจหรื อการทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ความประทับใจ
แรกหรื อผู้คนที่พบเห็นคุณจะตัดสิ นใจว่ าคุณเป็ นมืออาชีพในงานนั้น ๆ หรื อไม่ ใช้ เวลาเพียง 7 วินาทีเท่ านั้น ดังนั้น
หลาย ๆ คนอาจไม่ เคยมีโอกาสในหนที่สองเพราะคุณถูกตัดสิ นไปแล้ วว่ าคู่แข่ งของคุณเป็ นมืออาชีพมากกว่ า
คอร์ สภาพลักษณ์ มืออาชีพจึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ เป็ นทางลัดสู่ความสาเร็ จในอาชีพของคุณ ภาพลักษณ์ ที่ดี
ที่เป็ นมืออาชีพ จะทาให้ คุณสามารถสร้ างพันธมิตรและความสาเร็ จในวงการธุรกิจได้ เพิ่มขึน้ นั่นหมายถึงความมัง่ คั่ง
ในอาชีพของคุณ คุณสามารถเป็ นนักเจรจาต่ อรองที่ดีและสามารถโน้ มน้ าวผู้คนรอบข้ างได้ ด้วยภาษากายที่เป็ นมิตร
ด้ วยเสน่ ห์ของศาสตร์ แห่ งภาพลักษณ์ จะทาให้ คุณเข้ าใจตัวเองและผู้คนรอบข้ างมากขึน้ และกฎแห่ งแรงดึงดูดจะ
ทางานได้ มปี ระสิ ทธิ ภาพสูงสุด หากคุณกาลังมองหาความก้ าวหน้ าและความสาเร็ จในอาชีพในยุค 4G/5G โดยการ
สื่ อสารผ่ านภาพลักษณ์ ที่มเี อกลักษณ์ ของคุณเองคอร์ สนีค้ ื อคาตอบ

คุณหรือพนักงานในองค์ กรเคยมีปัญหาเหล่ านี้บ้างไหม !?!?
แต่ งตัวไปทางานก็ว่าดีแล้ ว!!! แต่ ทาไมถูกเพื่อนๆและเจ้ านายมองด้ วยหางตา ไม่ กม็ องบนบ่ อย ๆ หมดความมัน่ ใจ
ในตัวเองเลย !?!?!?
มีนัดกับคู่ค้า/ลูกค้ ารายสาคัญจะแต่ งตัวอย่ างไรให้ ดูแล้ วประทับใจ แล้ วปิ ดจ๊ อบได้ !?!?!?
มีนาเสนองานโปรเจคยักษ์ ทาตัวไม่ ถกู แต่ งตัวอย่ างไรดี นั่งตรงไหนดี มือไม้ เกินไปหมด ทาอย่ างไรถึงจะมัน่ ใจ
!?!?!?
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อยากแต่ งตัวให้ ทันสมัยและดูดี ให้ เหมาะกับงานที่ทา แต่ ทาไมแต่ งแล้ วดูเชยจัง !?!?!?
เสื ้อผ้ าซื ้อมาแพงแต่ ทาไมใส่ แล้ วเหมือนตัว 199 แต่ ทาไมเพื่อนซื ้อตัว 199 ใส่ แล้ วเหมือนแบรนด์ อ่ะ
มีเสื ้อผ้ าล้ นตู้ แต่ ใส่ ได้ แค่ นิ๊ดเดียว แล้ วที่เหลือล่ ะ 😮!?!?
ใส่ ชุดสวย-ชุดหล่ อแต่ ทาไมดูหมอง !?!?
ทาสีผมมาใหม่ ต้องสดใสออร่ าแน่ ๆ แต่ ทาไมลูกค้ าทักว่ าป่ วยหรื อเปล่ า
นี่เป็ นเพียงส่ วนน้ อยนิดของคาถามเรื่ องภาพลักษณ์ ยังมีอีก 108 คาถามในยุค 4G/5G ที่มีความเร็ วติดจรวจและเรารู้ ว่ า
เวลาของคุณมีค่ามากถ้ าคาถามเหล่ านี ้ อย่ าให้ สิ่งเหล่ านีก้ ่ อกวนความเป็ นมืออาชีพของคุณ ให้ ทั้งหมดนีเ้ ป็ นหน้ าที่ของ
เรา แล้ วพบกันในคอร์ ส ภาพลักษณ์ มืออาชีพนะคะ

รายละเอียดการอบรม
ฤดูสีในอิมเมจที่เหมาะกับคุณ แล้ วคุณอยู่ในฤดูสีไหน : Winter, Summer, Spring, Autumn
วิธีการสร้ าง First Impression ผ่ านการแต่ งกายและฤดูสีของคุณ
รู้ จักวิธีการใช้ โทนสี Mood & Tone เพื่อสื่ อสารตัวตน
หาสไตล์ ที่ใช่ ในแบบของตัวคุณ
เทคนิคการหารู ปร่ างปรั บการแต่ งกายให้ เหมาะกับรู ปร่ างและอาชีพของคุณ
Dress Code ในทางธุรกิจ รู้ จักวิธีสร้ าง Personal Brand ผ่ านการแต่ งกาย
วิธีการใช้ สีให้ เหมาะกับอาชีพและสไตล์
วิธีการเลือก ทรงผม สีผม เครื องประดับในสไตส์ แต่ ละแบบ
วิธีการแต่ งหน้ าโทนสีที่เหมาะกับเราและชุดที่ใส่
รู้ จักลูกค้ า/คู่ค้า 4 แบบ 5 สไตล์ เพื่อปิ ดจ๊ อบ
ภาษากายที่สาคัญในการทาธุรกิจ
เทคนิคการเจรจาต่ อรองโดยผ่ านเสื ้อผ้ าและภาษากาย
เทคนิคการนาเสนองานเพื่อให้ ได้ งานโดยใช้ ศาสตร์ ของภาพลักษณ์
ระยะเวลาการอบรม
1 วัน ( ทฤษฎี 40% ปฏิ บัติ 60% )
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คลาสนี้เหมาะกับ
ผู้ที่สนใจเรื่ องของภาพลักษณ์
พนักงานในองค์ กร
เจ้ าของกิจการธุรกิจ SME
ผู้ที่สนใจงานการสร้ างแบรนด์ /ใช้ สื่อ Social

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้ อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

5,999

419.93

179.97

6,238.96

ชาระไม่ เกิน 10 ก.ย. 62

3,999

279.93

119.97

4,158.96

สารองทีน่ ั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 090-645-0992 , 089-606-0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021
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