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อบรมออนไลน์ Zoom พร้ อมรับใบวุฒบิ ัตรฟรี

หลักสู ตร เทคนิคการใช้ เครื่องมือทางการตลาดเพือ่ ปิ ดการขายลูกค้ า
(Techniques for using marketing tools to close sales of customers)
วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. (อบรม 3 ชั่วโมง)

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท เท่ านั้น!!!
วิทยากร : อาจารยรัชเดช อติกนิษฐ
(โค้ชนักขาย B2B & B2C)

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบนั ธุรกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยกิจกรรมการขายประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ผลกระทบที่ได้รับจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ผา่ นมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทาให้การขายเกิดความสะดุดอย่างหนัก
เพราะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าและบริ การมากขึ้น ดังนั้น “พนักงานขาย” จึง
จาเป็ นต้องเสริ มทักษะ ความชานาญและฝึ กฝนการใช้เครื่ องมือทางการตลาดต่าง ๆที่องค์กรมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด โดยใช้ควบคู่ไปกับการขายสิ นค้าและบริ การ จากปัญหาดังกล่าวจึงได้จดั ทาโครงการนี้ ซึ่งจะทาให้พนักงานขาย
ทั้งเก่าและใหม่ ได้ใช้เครื่ องมือทางการตลาดและสามารถนามาสร้างบทการขายที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถเข้าใจ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เข้าใจกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้า และสามารถวางแผนการขายและเสนอขายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. ผูเ้ ข้าอบรมจะได้มีความรู ้ความเข้าใจ ทฤษฎี พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค(6W1H) เพื่อนามาวางแผนการขายได้
2. ผูเ้ ข้าอบรมได้มีความรู ้ความเข้าใจ ทฤษฎี กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้า
3. ผูเ้ ข้าอบรมได้มีความรู ้ความเข้าใจทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด ( 4Ps และ7Ps) และนาไปใช้ในการขายจริ งได้
4. ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถนาทุกทฤษฎีมาวางแผนการขาย เตรี ยมอุปกรณ์ประกอบการขายได้
5. ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถเขียนบทการขาย และบทการตอบข้อโต้แย้งได้
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เนื้อหาหลักสู ตร
1.
วิเคราะห์วิธีการขายวิธีที่คุณเคยใช้ ผลลัพธ์เป็ นอย่างไร ?
2.
ศาสตร์แห่งการขาย
3.
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (6W1H) และวิธีการนาไปใช้ประกอบการขายจริ ง
4.
ทฤษฎี กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้า และวิธีการนาไปใช้เพื่อชนะใจลูกค้า
5.
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps และ 7Ps) และการนาไปใช้ประกอบการขายจริ ง
6.
การเตรี ยมพร้อมก่อนการขาย และสังเกตเห็นโอกาสในการขายลูกค้า
7.
การเปิ ดใจ (Open Sales) เสนอขาย (Offer Sales) ปิ ดการขาย (Closing Sales)
8.
การรับมือข้อโต้แย้งลูกค้า (Objection Handling) และ Role-Play การขาย
หลักสู ตรนี้เหมาะกับใคร ? พนักงานขาย (Sales) ทุกธุรกิจ
ลักษณะการจัดห้ องอบรม จัดที่นงั่ เป็ นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยใช้โต๊ะเป็ นกลุ่ม ๆ หรื อ โต๊ะเลคเชอร์ต้ งั วงเข้าหากัน 4วงก็ได้
หรื ออบรมผ่าน Zoom Meeting
วิธีการอบรม
การบรรยาย การทา Workshop บทเจรจาการขาย การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-Play)
ระยะเวลาการอบรม Online Training 3 ชัว่ โมงและ กรณี Public & In House training 6 ชม.
บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การทางาน 17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต
เคยเป็ น ผจก.อาวุโส ฝ่ ายฝึ กอบรมพันธมิตรธุรกิจ บมจ.พรู เด็นเชียลประกันชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วน
ฝึ กอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็ นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กบั ธนาคาร
บริ ษทั ประกันชีวิต บริ ษทั ประกันวินาศภัย บริ ษทั ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และบริ ษทั สิ นเชื่อรถยนต์
อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุ งไทยแอกซ่า
ประกันชีวิต
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ค่าใช้จ่ายในการอบรม
จะทาการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม 2-3 วัน พร้อมรับใบรับรองวุฒิบตั รทางไปรษณีย์

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

1,500

105

45

1,560

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ : hrdzenter@gmail.com,
Line : hrdzenter (ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

ทีอ่ ยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 010 5555 113 021
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิ่งในการให้ บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์ กรของท่าน
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