[Pick the date]

Sales Negotiation]

ั้
หล ักสูตร Service mind ยกระด ับการบริการให้เหนือชน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมอไร้ซ สุขม
ุ วิท 26

ระยะเวลา 1 วัน
1.

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

2.

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

3.

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

หล ักการและเหตุผล
การบริการเป็ นเทคนิคหนึง่ ทีส
่ ําคัญมากในการสร ้างความพึงพอใจอันเป็ นพืน
้ ฐานของ
ึ อันก่อให ้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข ้าใจเกีย
ความรู ้สก
่ วกับบริการที่
แท ้จริง บางองค์กรใสเ่ งินทุนเข ้าไปมหาศาลหวังให ้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็รด
ิ รอนการ
บริการมากเกินไปจนสูกั้ บองค์กรอืน
่ ไม่ได ้ ดังนัน
้ แล ้วองค์กรควรมีความเข ้าใจในวิถข
ี องการบริการ
ให ้ถ่องแท ้ก่อนจะเริม
่ บริการ การบริการจึงหมายถึง การปรับตัวเพือ
่ ประสานงานร่วมกับลูกค ้าทีม
่ ี
ความหลากหลายทางความต ้องการและต ้องสามารถตอบโจทย์ความต ้องการเหล่านัน
้ ด ้วยการ
ิ ใจลูกค ้าในยุคปั จจุบน
บริการทีม
่ ใี นระดับ 3 มิต ิ การบริการทั่วไปไม่สามารถพิชต
ั ได ้ โดยเฉพาะ
ึ ให ้บริการ องค์กรจึงต ้องสรรหาวิธใี นการแก ้ไขปั ญหาทีจ
หากขาดการใสใ่ จในความรู ้สก
่ ะทําให ้
ลูกค ้าได ้รับการบริการทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ เพือ
่ ความมัน
่ คงในองค์กร
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วัตถุประสงค์
1) ผู ้เข ้าอบรมได ้พัฒนาความรู ้พืน
้ ฐานในด ้านการบริการ และแนวทางในการให ้บริการทีถ
่ ก
ู ต ้อง
2) ผู ้เข ้าอบรมสามารถเข ้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการบริการทีด
่ เี ลิศและการต่อยอดงานบริการแบบไร ้ร ้อยต่อ
3) ผู ้เข ้าอบรมสามารถให ้บริการทีด
่ เี ลิศกับลูกค ้าและบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องในงานของตนเองได ้
4) ผู ้เข ้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค ้าและการตอบสนองทีต
่ รงใจ
5) ผู ้เข ้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให ้บริการได ้อย่างมืออาชีพ
6) ผู ้เข ้าอบรมนํ าเทคนิคทีไ่ ด ้รับไปต่อยอดการบริการให ้เกิดความประทับใจทีเ่ หนือความคาดหมาย
7) เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถสร ้างจุดเด่นในด ้านบริการเพือ
่ ตอบสนองความต ้องการได ้ตรงใจ

ห ัวข้อการอบรม
เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ
·

ลูกค ้าและความคาดหวังในการเข ้ารับบริการ

·

การบริการ ทักษะครองลูกค ้าอย่างได ้ใจ

·

ลูกค ้าในปั จจุบันและพฤติกรรมทีค
่ วรเข ้าใจ

·

Workshop บริการทีด
่ แ
ี ตกต่างอย่างไรกับบริการทีม
่ ค
ี วามใสใ่ จ

กฏการบริการด้วยใจ
·

ทําไมต ้องมีจต
ิ บริการทีเ่ ข ้าถึงลูกค ้า ถึงจะบริการได ้ดี

·

ทดสอบจิตบริการขัน
้ ต ้น

·

วิธก
ี ารสร ้างจิตบริการให ้เข ้าถึงลูกค ้า

·

เทคนิคการยกระดับในการบริการ

·

workshop การบริการลูกค ้าด ้วยจิตบริการ

Beyond Customer Service (BCS)
·

Service mind ไปสู่ Service Acting

·

การคาดการณ์ทเี่ หนือกว่าตอบโจทย์ได ้ตรงใจ

·

CASE STUDY เหตุการณ์เพือ
่ จับจังหวะใช ้ Service Acting

ื่ สารทีย
การสร้างความพร้อมด้วยการสอ
่ อดเยีย
่ ม
·

กลยุทธ์ทแ
ี่ ตกต่างด ้วยบริการทีแ
่ ข็งแกร่ง
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·

่ ายนอก
การประสานรอยต่อในการบริการให ้แข็งแกร่งจากภายในสูภ

·

สรุปการบรรยาย

อาจารย์ ประเสริฐ สุ ขไพบูลย์ กุล
วิทยากรและที่ปรึ กษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริ การ การันตรี ดว้ ยประสบการณ์การสอนและที่ปรึ กษาองค์กรด้านการขายและการบ
ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริ ษทั , ผลงานการเขียนหนังสื อ: SALES 2 (กลยุทธ์นกั ขายในปั จจุบนั )
วิธก
ี ารและรูปแบบการฝึ กอบรม
-

การบรรยาย
แบบทดสอบฝึ กปฏิบต
ั ิ (Best in Practice)
การแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น และฝึ กปฏิบต
ั ริ ว่ มกัน (Workshop)
ขอบเขตเวลาการฝึ กอบรม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40%
สรุป และ ถาม – ตอบคําถาม

ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
ผู ้มีหน ้าทีแ
่ ละเกีย
่ วข ้องกับการใช ้ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพในหลายๆหน่วยงานในองค์กรไม่วา่ จะเป็ นผู ้บังคับบัญชา
ทุกระดับ พนั กงานขาย และผู ้สนใจทัว่ ไป

หลักสูตรนีเ้ หมาะสําหรับ
 นักขาย / นักการตลาด
 ผู ้จัดการฝ่ ายขาย/ ผู ้จัดการฝ่ ายการตลาด
 ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
 เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายขาย/เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายการตลาด


อัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนากรณี
ชําระหน้างาน
ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

3,500

245

(105)

3,640

3,300

231

(99)

3,432

Early Bird ชําระล่วงหน้า

้ ไปท่านละ
Pro สม ัคร 3 ท่านขึน

่ ั แนล เทรนนิง่ โซลูชน
่ั
ใบประกาศจากสถาบ ันโปรเฟสชน
วิธก
ี ารชําระเงิน:
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1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
ั้
Service mind ยกระดับการบริการให ้เหนือชน
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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