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หลักสูตร

การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย
Objections handling in sales
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมไอบิส นานา สุขมุ วิท 4

หลักการและเหตุผล

สิง่ ทีย่ ากสาหรับพนักงานขาย คือการเปิ ดการขายให้ได้ แต่สงิ่ ทีย่ ากกว่าคือการทาอย่างไรให้ลกู ค้า “ตกลง
ซือ้ ” และอุปสรรคที”่ ขัดขวาง” อยูก่ ค็ อื การรับมือและการจัดการกับข้อโต้แย้งให้อยูห่ มัดนันเอง
่
วัตถุประสงค์

 พัฒนาทักษะและการใช้กลยุทธ์ในการเปิ ดปิ ดการขาย และจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าทีไ่ ด้ประสิทธิผลสูงมาใช้
 มีจติ วิทยาในการโน้มน้าวใจลูกค้า ตัดสินใจซือ้ ให้เร็วขึน้
 ปรับเปลีย่ นทัศนคติมุมมองในการขายในแง่บวก และเข้าถึงปรัชญาการเป็ นนักขายมืออาชีพ
เนือ้ หาการอบรม
 การขายอย่ างมีกลยุทธ์ ทาได้ สร้ างได้ อย่ างไร (ฝึ กปฏิบัตจิ ากข้ อมูลสินค้ าจริง เพื่อความชานาญ จน
กลายเป็ นบทสนทนาการนาเสนอขาย – Sales Dialogues)
o S = Strategy กำหนด”กลยุทธ์” กำรนำเสนอโดยกำร”ถำม” และ “พูด” ในประเด็นที่ลกู ค้ ำ”อยำกฟั ง”
แทนกำร “นำเสนอสิ่งที่เรำอยำกขำย”
o S = Structure กำหนด “โครงสร้ ำง” จำกสิ่งที่ร้ ู จำกมุมมองของลูกค้ ำ
o S = Specific ระบุ “เฉพำะประเด็น” ทีเรำแก้ ปัญหำได้ ” แก่ลกู ค้ ำ
o S = Situation ย ้ำ “สถำนกำรณ์” ที่ลกู ค้ ำยังคงต้ องเผชิญอยูห่ ำกยังไม่ “แก้ ปัญหำนัน”
้
o วิธีกำรวิเครำะห์และทำควำมคุ้นเคยกับลูกค้ ำภำยใน 10 นำทีแรกของกำรสนทนำ
 เทคนิคการถามคาถามเพื่อค้ นหาปมในใจของลูกค้ าก่ อนจัดการข้ อโต้ แย้ ง 4 วิธี (ฝึ กปฎิบตั จิ ากปั ญหาข้ อ
โต้ แย้ งจริง เพื่อความชานาญ จนกลายเป็ นบทสนทนา การถามเพื่อค้ นหาปมในใจของลูกค้ า
- เทคนิคใช้ คำถำมแทนกำรตอบ
- - เทคนิคกำรแลกหมัด
- เทคนิคกำรเลำะตะเข็บ
Course Sales Increasing By customer behavior analysis

[Pick the date] [SALES TRAINING]
-

เทคนิคกำรไขก๊ อก

 8 ยุทธวิธีจัดการข้ อโต้ แย้ งที่ได้ ผลเลิศ
1. Yes but
5. เปรี ยบเทียบ
2. Why why why
6. ชดเชย
3. ศอกกลับ
7. Cherry picker
4. ชงเอง กินเอง
8. Feel-Felt-Found
 8 ยุทธวิธีปิดการขายที่ได้ ผลเลิศ
1. A-B-C Techniques
5. Referral
2. Balanced sheet
6. Next step
3. Two choices
7. Boomerang
4. Rush Hour
8. Pleasure or Pain
วิทยากร
อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี
ประสบการณ์ ทางาน
 ผู้อำนวยกำรหลักสูตรพัฒนำนักขำย บริ ษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
 ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กลุม่ บริ ษัท ทีซซี ี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
 ที่ปรึกษำและวิทยำกรด้ ำนทรัพยำกรบุคคล
 ผู้จดั กำรฝ่ ำยฝึ กอบรมกำรตลำดและกำรขำย เครื อโอสถสภำ
วิ ธีการฝึ กอบรม:

บรรยาย กรณีศกึ ษา สลับกับการฝึกปฏิบตั ิ บทบาทสมมติ และสรุปเทคนิคทีน่ าไปใช้ได้จริง
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ค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาท่านละ
Early Bird ชาระล่วงหน้า

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

3,800

266

(114)

3,952

3,500

245

105

3,640

่ ั แนล เทรนนิง่ โซลูชน
่ั
ทุกหล ักสูตรมอบใบประกาศ/วุฒบ
ิ ัตร จากสถาบ ันโปรเฟสชน
การชาระค่าอบรม
ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
หจก.โปรเฟสชน
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชน
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจาตัวผู ้เสย
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ิ รไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ

สง่ Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330 ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ าม

จังหวัด)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

080-2545660

ptstraining3@gmail.com

ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
หล ักสูตร

การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี_____________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

กรณีหกั ภำษี ณ ที่จ่ำย ส่งเอกสำรมำที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ ำนพฤกษำวิลล์ 23 ซ.พระยำสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0103553030100
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