[Pick the date]

Sales Negotiation]

ี ขัน
Online หลักสูตร เทคนิคการขาย เพือ่ การเป็ นมืออาชพ
้ เทพ
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กล
ุ
มีหลายรอบให้เลือก เวลาอบรม 09.00-12.00
รุน
่ 2) อบรมว ันที่ 17 มิถน
ุ ายน 2564
1. หล ักการและเหตุผล
การขายในยุคนีเ้ น ้นความต่างมาเป็ นอันดับแรก
เพราะปั จจุบน
ั นักขายมีความคล ้ายเหมือนกันมาก
จนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได ้แสดงบทบาททางการขายทีส
่ มบูรณ์ จึงมีให ้เห็นบ่อยว่า พนักงานขาย
ส่วนใหญ่จะเน ้นแต่การนาเสนอขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เข ้าใจความต ้องการ นาเสนอได ้ไม่ตรงจุดหรือแม ้แต่
การขจัดข ้อข ้องใจหรือการจับประเด็นในการเจรจาต่อรอง อีกทัง้ ในยุคนีป
้ ระเด็นใหม่ก็มาท ้าทายพนักงาน คือ
หากมัวแต่ค ้นหาปั ญหาลูกค ้าจนลืมการเสนอไอเดียก็ถอ
ื ว่าแนวทางการขายทีเ่ ก็บปั ญหาด ้านเดียวก็ถอ
ื ว่าล ้าหลัง
ดังนัน
้ การขายขัน
้ เทพ หมายถึง คุณจะเป็ นนักขายทีม
่ แ
ี นวทางในการเสนอไอเดียเพือ
่ สร ้างประสบการณ์ใหม่
ให ้กับลูกค ้าของคุณเอง
2. ว ัตถุประสงค์
2.1 ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจถึงกระบวนการขายยุคใหม่ทน
ี่ ักขายมืออาชีพควรปฎิบต
ั เพือ
่ ต่อสู ้กับยุค AI
2.2 ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจถึงยุทธิวธิ ก
ี ารเข ้าถึความต ้องการงของลูกค ้า
2.3 ผู ้เข ้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค ้า เพือ
่ การนาเสนอการขายทีต
่ รงใจได ้อย่างมืออาชีพ
2.4 ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจแนวทางในการนาเสนอไอเดียและวิธก
ี ารแก ้ไขปั ญหาเพือ
่ ส่งเสริมโอกาสทางการขาย
2.5 ผู ้เข ้าอบรมสามารถวิเคราะห์จด
ุ เด่นของสินค ้า และหาจุดขายของสินค ้าทีเ่ หนือคูแ
่ ข่งได ้
่ ารเจรจาต่อรอง
2.6 ผู ้เข ้าอบรมพัฒนาเทคนิคการขจัดข ้อข ้องใจเพือ
่ นาลูกค ้าไปสูก
2.7 ผู ้เข ้าอบรมสามารถพัฒนาเทคนิคปิ ดการขายและสร ้างประตูปิดการขายได ้อย่างไม่ยาก
3. ระยะเวลา 1 ว ัน / ชว่ งเวลาการบรรยาย
เริม
่ เรียนออนไลน์ 9.00-16.00 น.
(พักเช ้า 10.30-10.45/ พักกลางวัน 12.00-13.00/ พักบ่าย 14.30-14.45)

4. รูปแบบการบรรยาย
4.1 การบรรยายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ทุกท่านต ้องมีอน
ิ เตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่าน
มือถือได ้
่ ออนไลน์พร ้อมกัน ตามวันเวลาทีก
โดยต ้องเช็คชือ
่ าหนด
4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข ้อสอบหรือการทากิจกรรมจะส่งให ้ล่วงหน ้าผ่านไปรษณีย ์ EMS ก่อน
อบรม 2-3 วัน
4.3 มีการทากิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต ้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็ นรูปแบบ 2 Way Communication
4.4 หากผ่านการทดสอบจะได ้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS
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้ หาการบรรยาย
เนือ

ิ ปะการขายสน
ิ ค้าให้ได้ราคา
1 ศล
ื หลับให ้ล่าเหยือ
ี
ปลุกเสอ
่ พลังใจนั กขาย ความต่างนั กขายมืออาชพ
 เคล็ดลับการขายขัน
้ เทพสร ้างโอกาสในการขายให ้ตนเอง
 ล ้วงลับ “กลลวงการขาย” ให ้ได ้ยอด
 ยอดขายทะลุเป้ า" ต ้องรู ้หลักจิตวิทยา
 CUSTOMER’S RAT" ลูกค ้าคือหนู ต ้องจับหนูให ้อยูห
่ มัดด ้วยกับดักล่องหน (การเข ้าใจในการ
ั รวมถึงปั ญหาและคาถาม
หาข ้อมูลของลูกค ้า ทีเ่ ราจะต ้องรู ้เท่าทันความต ้องการ ความสงสย
ของลูกค ้า รวมไปถึงเราต ้องได ้ข ้อมูลจาเป็ น 4 ข ้อในการสร ้างโอกาสทางการขาย)
ึ ษาการสร ้างวิถข
 Workshop กรณีศก
ี ้อได ้เปรียบเชงิ การขายจากธุรกิจและนักขายทีเ่ ข ้าไปเสนอ

2 การอ่านเกมการขายเพือ
่ การนาเสนอทีค
่ ม
ุ ้ ค่า
่ รุ กิจลูกค ้า
ข ้อได ้เปรียบเชิงการขายจากการต่อข ้อมูลสูธ
 การได ้มาซึง่ ยอดขายต ้องประมาณการลูกค ้าและคุณภาพลูกค ้า
 TOOLS การใช ้ 4 อาวุธเพือ
่ อ่านเกมขายเพิม
่ ยอด
 CUSTOMER INSIGHT เทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกค ้าแบบ FBI
 (การอ่านความต ้องการภายในทีม
่ าจากคาพูด คาถาม การแสดงออกในขณะนาเสนอ หัวใจสาคัญในการขายคือ
่ นอยูภ
เข ้าถึงปั ญหาทีซ
่ อ
่ ายในใจ เช่น สินค ้าคุณราคาค่อนข ้างสูงเลยทีเดียว คาถามแบบนีแ
้ สดงว่า ลูกค ้ามีข ้อม
ของตลาดพอสมควร)
3 ปร ับท ัศนคติการขายและการทางานเชงิ รุก







ิ ปั ญหาในยุคปั จจุบันเพือ
่ ารทางานเชงิ บวก
การเผชญ
่ มุง่ สูก
ิ ปั ญหา
เสกมนตร์ลับสร ้างความต่างทางการขายพิชต
ิ ค ้าและสงิ่ ทีล
BENEFIT วิเคราะห์จด
ุ เด่นของสน
่ ก
ู ค ้าสนใจ
กระจก" สะท ้อนข ้อข ้องใจขจัดข ้อโต ้แย ้ง
ิ ใจ (การเข ้าใจในการประเด็นของคาถามทีส
เทคนิคการสวนกลับเชงิ บวกพิชต
่ ร ้างแง่ลบให ้กับเรา
่ ขอคิดดูกอ
เชน
่ น เอาไว ้ก่อน หรือแม ้แต่การเงียบใสใ่ นขณะทีน
่ าเสนอจบ ซงึ้ นั กขายทีด
่ จ
ี ะไม่
เงียบตาม แต่จะนาคาเหล่านั น
้ มาสร ้างเป็ นเหตุจงู ใจในการอาสาเพือ
่ ชว่ ยเหลือหรือขจัด)

4 เทคนิคการอ่านลูกค้าเพือ
่ เจรจาและปิ ดการขาย
่ ว่ งเจรจา
 หลักการประเมินแต ้มต่อก่อนการเข ้าสูช
 เทคนิคการเจรจาและปิ ดการขายทีท
่ รงพลัง
่ ารโน ้มน ้าวให ้สาเร็จ
 ไพ่ 3 ใบ สูก
 CLOSE SELLING ปิ ด ตัด จบ 3 เทคนิคสร ้างยอดขาย
 กลยุทธ์สรุปการขายแบบนักขายขัน
้ เทพ (สิง่ ทีใ่ ช ้ต่อรองในเกมการเจรจาต่อรอง ซึง่ มีด ้วยกัน 3 อย่างที่
่ ดังนัน
ใช ้ต่อรอง แต่สว่ นใหญ่นักขายมักใช ้แค่สว่ นลด ซึง่ ไม่ได ้ก่อให ้เกิดกาไร เพราะเล่นทีโ่ ปรโมชัน
้
คาว่าไพ่ 3 ใบ คือ ข ้อต่อรอง 3 เรือ
่ งทีน
่ ักขายมักใช่แค่ใบเดียว จะให ้ดีควรใช ้อีก 2 ใบทีเ่ หลือด ้วย)
วิทยากร



อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กล
ุ

เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายขาย/เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายการตลาด

ั
อ ัตราค่าสมมนา
ราคาท่านละ 999 บาท (ไม่รวม VAT)
ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึน
้ ไปท่านละ 900 บาท
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วิธก
ี ารชาระเงิน: โปรดชำระค่ำอบรมก่อนล่วงหน้ ำ 3 วัน
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชออมทรัพย์ เลขที่ 029-7110496
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution)
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ptstraining3@gmail.com
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

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

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
กรณีหกั ภำษี ณ ที่จำ่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้ำนพฤกษำวิลล์ 23 ซ.พระยำสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0103553030100
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แบบฟอร์มลงทะเบียน

ี ขัน
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพือ
่ การเป็ นมืออาชพ
้ เทพ

สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี______________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
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