หลักสูตร Online 3 ชวั่ โมง

Course Non-Pricing, Sales Increasing Strategy
้
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิม
่ ยอดขายโดยไม่ใชราคา
วันที่ 4 สงิ หาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น.
หล ักการและเหตุผล
ด ้วยแรงผลักและแรงดึงของสองขัว้ ทัง้ สภาวะธุรกิจทีถ
่ ดถอย และขณะทีก
่ ารแข่งขันทางธุรกิจกลับทวีความ
ึ " ทีม
รุนแรงเพิม
่ ขึน
้ ทุกวัน ผู ้ทีท
่ าหน ้าที่ "ขาย" จึงเป็ น "ขุนศก
่ ค
ี วามสาคัญขององค์กรในการ “ต ้องทาอย่างไร”
้
จึงสามารถ "เพิม
่ อัตราปิ ดการขาย" ให ้ดีขน
ึ้ กับการเสนอขายลูกค ้าทุกราย โดย "ไม่ใชราคา"
มาเป็ น "กลยุทธ์"
ในการขาย.....หลักสูตรนีม
้ ค
ี าตอบ
ว ัตถุประสงค์
ิ ค ้าขายได ้ "ด ้วยตัวมันเอง"
1. เข ้าใจหลักการและเทคนิคใน "การตัง้ ราคา" ให ้สน
ิ ธิภาพ
2. การใชวิ้ ธก
ี ารทาง "จิตวิทยาการขาย" กับลูกค ้าได ้อย่างมีประสท
ห ัวข้อการฝึ กอบรม
1. การเข ้าใจใน "จิตวิทยาการรับรู ้" ของลูกค ้าเกีย
่ วกับ "ราคา"
ิ
้
ื
2. กระบวนการ "ตัดสนใจซอ" ของลูกค ้าเกีย
่ วกับ "ราคา"
ิ ใจซอ
ื้ " ของลูกค ้า
3. กระบวนการ "ขาย" อย่างไร ให ้ "สอดรับ" กับ กระบวนการ "ตัดสน
ิ ใจซอ
ื้
4. การอ่าน "แผนทีใ่ นใจ"ของลูกค ้าในการตัดสน
5. หลักการเกีย
่ วกับ "ราคา"
5.1. Low Price
5.2. High Price
5.3. Value Price
5.4. Destroy Price
6. Pricing Strategy : กลยุทธ์ราคา
6.1. Seasonal pricing
6.3. Discount pricing

6.2. Pricing by type of customer
6.4. Price lining

7. Sales Strategy : กลยุทธ์การขาย
7.1. Affinity Strategy
7.3. Up Sales Strategy

7.2. Cross Sales Strategy
7.4. Tow Sales Strategy

8. เทคนิคการจัดการข ้อโต ้แย ้งและปิ ดการขาย
9. ภาษาขายทีไ่ ด ้ผล (Sales Talk to Success)
ผูเ้ ข้าร ับการฝึ กอบรม:
 พนักงานขาย หัวหน ้าเขตการขาย ผู ้บริหารงานขาย และผู ้สนใจ
ระยะเวลาฝึ กอบรม 3 ชั่วโมง
วิทยากร
อาจารย์พรเทพ ฉั นทนาวี (แนบไฟล์ประวัต)ิ
ึ ษา
การศก
 ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ทางาน


ผู ้อานวยการหลักสูตรพัฒนานั กขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส ์ จากัด







ี ี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
ผู ้อานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม
่ บริษัท ทีซซ
ผู ้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
ผู ้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรม ดูแลหลักสูตรศูนย์บริการลูกค ้าและการขายทางโทรศัพท์ บริษัท ยูคอม จากัด
ี่ วชาญการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการขายทางโทรศัพท์ บมจ. เทเลคอมเอเชย
ี คอร์ปอเรชน
ั่
ผู ้เชย
ทีป
่ รึกษาและวิทยากรด ้านทรัพยากรบุคคล การขาย การตลาดและบริการ
ั
อ ัตราค่าอบรมสมมนา
ท่านละ 1,300 + Vat 91 = 1,391 บาท
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปิ ดอบรม ต ้องมีผู ้เรียนไม่น ้อยกว่า 10 ท่าน

วิธก
ี ารชาระเงิน:
ี นาคาร ดังนี้
1. โอนผ่านบัญชธ
1.1

ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
ชอ

เงือ
่ นไขการอบรม... ห้ามบ ันทึกภาพ วีดโี อ แชร์ หรือนาไปเผยแพร่
ติดต่อ คุณตุ ้ม 086-8929330 02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com
www.ptstraining.co.th

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
Course Non-Pricing, Sales Increasing Strategy
้
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิม
่ ยอดขายโดยไม่ใชราคา

ส่งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
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____________________________________________________________________________________
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E-mail: _____________________________________________
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