Professional Training Solution

หล ักสูตร

Professional Telesales
ว ันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-16.00 น. Online

หลักการและเหตุผล

ั ท์ดเู ป็ นเรือ
่ งทางหนึง่ ลงทุนน ้อยและทุกองค์กร
การขายทางโทรศพ
่ งง่าย
ๆ
และเป็ นชอ
้
ั ท์ มาเป็ น”กลยุทธ์” ได ้แต่การปฏิเสธ และรอ
เลือกใช ้ องค์กรต่าง ๆ จึงใช”การขายทางโทรศ
พ
ี เวลาและทรัพยากรทีลงทุนลงแรงไป
ติดต่อกลับ หรือ ชา่ งเสย
แต่ … ปั ญหาทีว่ า่ นี้ ! จะหมดไป…เพราะ พนักงานขายของท่านจะเลิกพฤติกรรม 3 อย่าง ดังต่อไปนี้

่ ้อมูลเข ้าไปในสมองลูกค ้าแล ้วจะมีโอกาส
1. โทรหาลูกค ้า แล ้วก็พด
ู ไม่หยุด! เพราะเข ้าใจผิด คิดว่า การพยายามใสข
ปิ ดการขายได ้ แต่กลับกลายเป็ นการสร ้างความราคาญให ้กับลูกค ้าและทาลายธุรกิจโดยไม่รู ้ตัว !
้
่ “ไม่รับไว ้เหรอค่ะ” หรือ “ไม่สมัครใชม
่ ย
2. โทรหาลูกค ้า แล ้วก็ใชภาษาขายที
ผ
่ ด
ิ เชน
ั ้ ค่ะ”
3.
โทรหาลูกค ้า แล ้วก็ไม่มเี ทคนิคชว่ ยคุย เพราะการขายทางโทรศัพท์นัน
้ พนั กงานขายไม่สามารถมองเห็นหรือสงั เกต
ปฏิกริ ย
ิ าตอบโต ้ของลูกค ้าได ้ (ลูกค ้าสนใจ ไม่สนใจ เมินหน ้าหนีหรือไม่) จึงผูกขาดการลือ
่ สารเพียงทางเดียว ขาย
ึ เชน
่ ไร กาลังสร ้างหรือทาลายโอกาสการขายอย่างน่า
ขาย ขาย / เสนอ เสนอ เสนอ โดยไม่อาจรับรู ้ว่าลูกค ้ารู ้สก
ี
ั
ี ” จักชแ
ี้ นะและถ่ายทอดเทคนิคขัน
เสยดาย ! ดังนัน
้ หลักสูตร “กลยุทธ์การขายทางโทรศพท์แบบมืออาชพ
้ เทพ
่ วามสาเร็จในการขายทางโทรศัพท์ให ้แบบถึงแก่นกะเทาะเปลือก
กุญแจทีไ่ ขสูค
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ิ ธิภาพ
1. เพิม
่ ทักษะและเทคนิคในการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสท
ั ้ และระยะยาวได ้อย่างยั่งยืน
2. ขยายโอกาสการขายทัง้ ในระยะสน
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร ทัง้ ในด ้าน
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้
ไปใชให
ยอดขายและการสร ้างความพอใจให ้ลูกค ้า

ั มนา เวลา 09.00-16.00 น.
หัวข ้อการสม
4I เป้ าหมายของธุรกิจผ่าน “กลยุทธ์การขายทางโทรศัพท์”
4 ธาตุ สาหรับคนทีท
่ าหน ้าที่ “Telesales หรือ Telemarketing
4 จังหวะ ในการให ้บริการทางโทรศัพท์
หก ขัน
้ ตอนการขายเชงิ รุก (Outbound) ประกอบด ้วย
ิ ค ้าและบริการด ้วย
4.1 เปิ ดฉาก (Opening) 2 แบบ โดยการเขียนบทสนทนาขายจาก Selling point จากสน
“Punching Word Techniques” เพือ
่ นาเสนอ Product ให ้ลูกค ้าสนใจ
- แบบ Surprise
- แบบ Special Offer
4.2 เก็บเกีย
่ วข ้อมูล (Probing) จากคูส
่ นทนา โดย “Questioning Techniques”
4.3 เสนอแนะ (Presenting) ด ้วยเทคนิค SAB-D Techniques
- Solution การแก ้ปั ญหา
- Advantage ข ้อได ้เปรียบ
- Benefit ผลประโยชน์
- Design รูปลักษณ์
่ Push Back , Fact-Flip-Found , Feel-Flip4.4 ขจัดข ้อโต ้แย ้ง (Objection Handling) ด ้วย 9 เทคนิค เชน
Found
ื้ Closing ด ้วย 9 เทคนิค เชน
่ Either or, Next Step , TCO Techniques
4.5 ปิ ดการสงั่ ซอ
4.6 การต่อตลาด (Referal)
5. 5 ขัน
้ ตอนการขายเชงิ รับ
ื่ สารประทับใจ
a. การสอ
b. จับประเด็นความต ้องการได ้
c. ให ้ความชว่ ยเหลือ
d. หาโอกาสให ้เกิดการขาย
e. จากกันด ้วยความประทับใจ
่
6. การวิเคราะห์และจัดการกับลูกค ้าแต่ละประเภท เชน
a. ลูกค ้าชา่ งพูด พูดมาก
b. ลูกค ้าพูดน ้อย นิง่ เงียบ
c. ลูกค ้าเจ ้าอารมณ์ เหวีย
่ งวีน
ั เยอะ
d. ลูกค ้าชา่ งถาม ซก
e. ลูกค ้าอืน
่ ๆ เป็ นต ้น
7. กลยุทธ์การเพิม
่ ยอดขายทางโทรศัพท์ ประกอบด ้วย
a. การขายอย่างต่อเนือ
่ ง (Cross Selling)
b. การขายต่อยอด (Up Selling)
c. การขายขยายวง (Affinity Selling)
d. การคงอยูข
่ องลูกค ้า (Customer Retention)
e. การพยากรณ์พฤติกรรมของลูกค ้า (Customer Behavior Prediction)
1.
2.
3.
4.
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วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉั นทนาวี
ประสบการณ์ทางาน
 ทีป
่ รึกษาและวิทยากรด ้านทรัพยากรบุคคล การขาย การตลาดและการบริการ
 ผู ้อานวยการหลักสูตรพัฒนานั กขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส ์ จากัด
ี ี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
 ผู ้อานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม
่ บริษัท ทีซซ
 ผู ้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
 ฯลฯ

จำนวน ผูเ้ ข้ำอบรม 15 คน/รุน่
อัตราค่าลงทะเบียน/1 ท่าน

ค่าวิทยากร และค่าเอกสาร วุฒิบตั ร
ค่าอบรม

ราคาก่อน
VAT

ค่าอบรม/1 ท่าน

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย ราคาสุทธิ
3%

2,500

175

75

2,600

สม ัคร 2 ท่านๆละ

2,300

161

69

2,392

Pro 3 ท่านๆละ

2,200

154

66

2,288

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 Ltd,
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

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

ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
Professional Telesales
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ________________________________TAX ID________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 50% ของราคาค่าสัมมนา

ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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