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กลยุทธ์คูค่ ดิ แบบฉบับนักขายที่ปรึกษา
(สาหรับนักขาย ที่ตอ้ งการเพิ่มทักษะที่ปรึกษา)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Grand Sukhumvit Hotel สุขุมวิท 4-6 ใกล้ BTS สถานีนานา ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร อาจารย์ นันทภพ ทองนุ่น

ส่ วนลดพิเศษ >> สมัคร 3 ท่ านเข้ าฟรีอีก 1 ท่ านทันที
(ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท)

หลักการและเหตุผล
ในยุคที่นักขายจาเป็ นต้ องมีการปรั บตัวอย่ างมากนับตั้งแต่ การก้ าวเข้ ามาของออนไลน์ นักขายมีความ
จาเป็ นต้ องยกระดับตนเองให้ เข้ าใจถึงปั ญหาของลูกค้ าให้ มากขึน้ โดยเฉพาะกับลูกค้ าในยุคปั จจุบันที่ เข้ าใจได้ ยากมาก
ข้ น ตัวเลือกเยอะขึน้ จึงทาให้ นักขายที่เน้ นแต่ จะขายแบบธรรมดาไม่ สามารถตอบโจทย์ ลูกค้ าได้ อีกต่ อไป ดังนั้นแล้ ว
นักขายกาลังถูกทดสอบทักษะด้ านอื่น ได้ แก่ ทักษะการมีแนวความคิดหรื อไอเดีย ทักษะการแก้ ไขปั ญหาก่ อนการซื ้อ
ขายหรื อแม้ กระทั่งหลังการขาย การยกระดับการซื ้อขายระหว่ างตนเองและลูกค้ า ซึ่ งหากกล่ าวอย่ างง่ ายๆ คงถึงเวลา
แล้ วที่นักขายจะต้ องยกระดับตนเองให้ สมกับที่เป็ นคู่คิดของลูกค้ า นั้นคือ กลายเป็ นนักขายที่ปรึ กษาอย่ างแท้ จริ ง
วัตถุประสงค์
1) ผู้เข้ าอบรมตระหนักในวิถีการขายในยุคใหม่ ที่จะต้ องต่ อยอดไอเดียเชิ งการขายให้ กับลูกค้ าได้
2) ผู้เข้ าอบรมจะได้ เรี ยนรู้ ถึงแนวทางการเป็ นที่ปรึ กษาที่จะสามารถช่ วยเหลือลูกค้ าทั้งในด้ านข้ อมูล การ
แก้ ไขปั ญหาได้ อย่ างเป็ นมืออาชี พ
3) ผู้เข้ าอบรมเข้ าใจในขัน้ ตอนการวิเคราะห์ ลูกค้ าที่จะนาไปสู่การคิดแบบตกผลึกเพื่อสร้ างทางออกให้ กับ
ลูกค้ าได้ อย่ างน่ าสนใจ
4) ผู้เข้ าอบรมรั บรู้ ถึงการปั ญหาประเภทต่ างๆ ของลูกค้ าและสร้ างความมัน่ ใจให้ กับลูกค้ าในการแก้ ไขปั ญหา
ที่กาลังเผชิ ญ
5) ผู้เข้ าอบรมสามารถต่ อยอดการขายแบบที่ปรึ กษาเพื่อให้ ลูกค้ าเกิดความพร้ อมในการติดต่ อซื ้อขายและทา
การค้ ากับองค์ กรอย่ างยั่งยืน
บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992, 089-773-7091 :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com
(We are The B.E.S.T Solution You can trust)

E-mail : hrdzenter@gmail.com
Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444

หัวข้ ออบรมสัมมนา
เตรี ยมพร้ อมสาหรั บการทากลยุทธ์ การขายแบบทีป่ รึ กษา
นักขายที่ปรึ กษามืออาชี พ
แนวคิดสู่ความสาเร็ จของการขายที่ปรึ กษา
ความสาคัญของการวางแผนแบบนักขายที่ปรึ กษา
Workshop อย่ างไรจึงเรี ยกว่ านักขายที่ปรึ กษา
เทคนิควิเคราะห์ ปัญหาในแบบฉบับนักขายทีป่ รึกษา
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ ประเภทปั ญหาธุรกิจและการเก็บข้ อมูล
การสร้ างแนวทางสู่การปูทางที่ปรึ กษาระหว่ างเปิ ดใจ
เทคนิคการให้ คาปรึ กษา
Workshop การให้ คาปรึ กษาและการแก้ ไขปั ญหา
การแก้ไขปัญหาและสร้ างมูลค่ าในการนาเสนอ
เทคนิคการสรรหาทางเลือกเพื่อการนาเสนอการขาย
หลักการนาไปสู่ข้อสรุ ปการขาย
Workshop การผนวกการนาเสนอและการสรุ ป
วิทยากร

อาจารย์ประเสริฐ สุ ขไพบูลย์ กลุ (Master of Business Administration (M.B.A)

ประสบการณ์ การสอนกว่ า 20 ปี ด้ านการขาย, การตลาด, การบริ การ และ Team Building จากแบรนด์ ยกั ษ์ ใหญ่ ต่างๆ ที่ มี
การว่ าจ้ างอย่ างต่ อเนื่อง อาทิ โตโยต้ า นิสสัน MBK ปริ ญสิ ริ ธนาคารกสิ กรไทย ที โอที ฯลฯ วิทยากรและที่ ปรึ กษาด้ านการขายและ
การตลาดให้ แก่ หน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน ผลงานการเขียนบทความวิชาการต่ างๆ และหนังสื อ E-book : กลยุทธ์ นักขายในปั จจุบัน
(Sale 2)

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 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
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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

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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