[หลักสูตรเทคนิคการขาย]

หลักสูตร Negotiation to Win-Win
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2557
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมโกลดออรคดิ บายแอคคอร (ถ.วิภาวดี-แยกสุทธิสาร)
หลักการและเหตุผล:
ทักษะพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนอยางยิง่ ในการทํางานทางธุรกิจ ที่ตองเกี่ยวของกับการซื้อขาย การตก
ลงทําสัญญาซื้อขาย เชาซื้อ หรือการปลอยสินเชื่อ ลวนหลีกหนีไมพน ทักษะที่วานั้นก็คือ “การเจรจาตอรอง”
ดวยเหตุผลที่วา “ทุกคนมีเปาหมาย” “ทุกองคกรมีขอ
 จํากัด” และ “ทุกฝายตองการไดเปรียบ” ซึ่งบอยครั้ง หรือ
เปนโดยปริยาย ที่เราตองยอมเสียเปรียบ ยอมให และพายแพ เพียงเพราะ “ไมรู” “ไมชํานาญ” และ “เตรียมการ
เพียงพอ” จึงทําใหตอง “ตกเปนเหยื่อ” หรือ “เบี้ยลาง” ในทุกคราวที่มีการเจรจาตอรองในการทําธุรกรรม หรือทํา
สัญญากับลูกคาก็ตามที
วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
 มีหลักการเจรจาตอรองที่ดีในการเจรจาตอรองภาคปฏิบัติ
ลงมือฝกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะติดตัวในการเจรจาตอรอง จนสามารถนําไปใชไดจริง
หัวขอการบรรยายและ Workshop









กระบวนการเจรจาตอรอง 7 ขั้นตอน (R-E-S-P-E-C-T)
- การเตรียมพรอม รูเขา รูเรา Ready
- การสํารวจความตองการของคูเจรจา Explore
- การสงสัญญาณและอานปฏิกิริยาของคูเจรจา Signal
- การพิสูจนและพิจารณาขอเสนอของคูเจรจา Probe
- การแลกเปลี่ยนขอตกลงและการปรับแตงเงื่อนไขตางๆ Exchange
- การปดการเจรจา Close
- การมัดปมการเจรจา Tie Up
เคล็ดลับแหง “ชัยชนะ” ในการเจรจาตอรอง
การตัง้ เปาหมายการเจรจาตอรอง – 3 G
- เปาหมายที่อยากจะได Gain
- เปาหมายที่ตองได Goal
- เปาหมายที่รับได Get
จิตวิทยา : อานภาษากายและการจับพิรุธของคูเจรจา
กฎการเจรจาตอรองทีไ่ ดผล
กลยุทธการเจรจาตอรองสูช
 ัยชนะ
1. Give and Take
7. Low Price
2. Bad and Worse
8. Change gear
3. Last straw
9. Split Items
4. Best Price
10. Power Limited
5. Wait for a rainy day
11. Top Secret
6. High Price
12. Fish Nibble
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กรณีศึกษา : ซื้อขายทางธุรกิจ
เกม : Money Game
VDO Clip : Power of Negotiation
ขอควรจําในการเจรจาตอรองทีห
่ ามฝาฝน 5 ประการ
คําพูดติดปากสําหรับนักเจรจาตอรองมืออาชีพ
ทีมการเจรจาตอรอง แบงบทบาทหนาที่กันอยางไร
1. Leader / Issue Opener
6. Observer
2. Decision Maker
7. Supporter / Convincer
3. Sweeper
8. Hard Liner / Bad Guy
4. Time Keeper
9. Good Guy
5. Data Collector / Note Taker

 อัตราคาลงทะเบียน
(รวมคาเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารวางตลอดการสัมมนา)
คาอบรม
ราคากอน VAT
ภาษีหัก ณ ที่จาย
VAT 7%
3%

Promotion ราคาทานละ

2,500

175

ราคาสุทธิ

(75)

2,600

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒิบตั ร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น
วิธีการชําระเงิน:
1. โอนผานบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย สาขาเดอะมอลลบางกะป เลขที่ 732-2-458238
ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น
และแฟกซใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจาย (ถามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
พรอมระบุชื่อบริษัทของทาน และชื่อหลักสูตร
1.2 ชําระดวยเช็คบริษัท สั่งจาย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th

คาฝกอบรม สามารถหักคาใชจายทางภาษีนิติบุคคลได 200% ของคาใชจายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เปนตน
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แบบฟอรมการลงทะเบียน
หลักสูตร Negotiation to Win-Win
สงมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com
บริษัท_______________________________________________________________________________
ที่อยูออกใบกํากับภาษี__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________รหัสไปรษณีย_ ____________________
ชื่อผูประสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท _______________________ตอ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหนง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหนง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหนง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเขาสัมมนากรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันสัมมนา มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาสัมมนา
กรณีหกั ภาษี ณ ทีจ่ าย สงเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น
เลขที่ 89/161 หมูบานพฤกษาวิ
ลล 23 ซ.พระยาสุ
เรนทร
21 แยก /www.ptstraining.co.th
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แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผูเ สียภาษี 0103553030100
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