[Pick the date]

Service Mind

Online หล ักสูตร เทคนิคการนาเสนอ Story Telling แบบทีป
่ รึกษาการขาย
รุน
่ 4) อบรมว ันที่ 15 ตุลาคม 2564
เวลาอบรม 09.00-12.0O น.

หลักการและเหตุผล
ลูกค ้า คือ จุดหมายสาคัญของการทาธุรกิจ การขายส่วนใหญ่ในปั จจุบน
ั จะเกิดขึน
้ ก็ตอ
่ เมือ
่ ลูกค ้า เกิดความรู ้สึกทีพ
่ งึ พอใจกับตัวข
อีกทัง้ เรือ
่ งเล่าทีผ
่ า่ นประสบการณ์ กระนัน
้ นักขายจะต ้องเข ้าใจลูกค ้าอย่างลึกซึง้ ว่าในบางครัง้ โอกาสทางการขายจะเกิดขึน
้ ได ้จาก
มีคณ
ุ ค่าเพือ
่ ค่อยๆ สร ้างความรู ้สึกทีด
่ ข
ี น
ึ้ มาเรือ
่ ยๆ อีกทัง้ ยังเป็ นการโน ้มน ้าวความรู ้สึกให ้กับลูกค ้าเพือ
่ เข ้าถึงการตัดสินใจและจินต
วัตถุประสงค์

2.1 มีความรู ้ ความเข ้าใจแนวทางและกระบวนการของ STORY TELLING เพือ
่ สร ้างความรู ้สึกทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่าให ้กับลูกค ้าระหว่างนาเส
2.2 สามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้ไปประยุกต์ใช ้ เพือ
่ สร ้างความพึงพอใจให ้กับลูกค ้าด ้วยการนาเสนอทีท
่ รงพลัง
2.3 สร ้างรูปแบบการนาเสนอทีต
่ รงใจผ่านการวิเคราะห์ข ้อมูลของลูกค ้าเพือ
่ สร ้างการขายทีด
่ ี
2.4 เป็ นการฝึ กทักษะการวางแนวทางการเล่าเรือ
่ งเพือ
่ สร ้างพลังในการโน ้มน ้าว
เนือ
้ หาการบรรยาย
บทบาทหน ้าทีใ่ นการนาเสนอแบบ STORY TELLING
-

่ วามสาเร็จของการนาเสนอทีด
แนวคิดสูค
่ ี
แนวทางและกระบวนการนาเสนอแบบ STORY TELLING
มุมมองการนาเสนอด ้วยการตัง้ เป้ าหมายด ้วยกลุม
่ ลูกค ้า
คุณสมบัตท
ิ เี่ หมาะสมต่อการเล่าเรือ
่ งให ้ทรงพลัง
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Service Mind

WORKSHOP การวิเคราะห์กลุม
่ ลูกค ้าและการกาหนด STORY

หลักการนาเสนอและเทคนิคการสร ้าง STORY
-

โครงสร ้าง STORY TELLING
องค์ประกอบการนาเสนอ 3 ขัน
้ ตอน (บทนา, เนือ
้ หา, ช่วงสรุป)
การกาหนดแต่ละช่วงของการเล่าเรือ
่ ง
่ ารวิเคราะห์และสร ้าง SCRIPT สาหรับการเล่า
WORKSHOP การนาข ้อมูลมาสูก

เทคนิคการเล่าเรือ
่ งด ้วย STORY TELLING
-

กลไกการนาเสนอด ้วย รูปแบบการกระตุ ้นความรู ้สึก
การเปรียบเทียบเพือ
่ สร ้างภาพนึกตาม
การสร ้างหลักฐานและการลงรายละเอียดระหว่างเรือ
่ งเล่า
่ ารนาเสนอทีท
การอุปมาอุปมัยให ้คนคล ้อยตามสูก
่ รงพลัง

WORKSHOP การนาเสนอด ้วย STORY TELLING แบบมืออาชีพ
-

ให ้แต่ละกลุม
่ เตรียม พรีเซ็นต์ราย โดยทีต
่ ้องทาตามเงือ
่ นไขโจทย์ของลูกค ้าทีว่ ท
ิ ยากรมอบให ้
WORKSHOP
เทคนิคการเล่าเรือ
่ งด ้วย STORY TELLING
ทักษะการนาเสนอให ้ตรงกับลูกค ้า
สรุปการอบรม

อาจารย์ ประเสริฐ สุ ขไพบูลย์ กุล
วิทยากรและที่ปรึ กษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริ การ การันตรี ดว้ ยประสบการณ์การสอนและที่ปรึ กษาองค์กรด้านการขายและการบ
ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริ ษทั , ผลงานการเขียนหนังสื อ: SALES 2 (กลยุทธ์นกั ขายในปัจจุบนั )

ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
ผู ้มีหน ้าทีแ
่ ละเกีย
่ วข ้องกับการใช ้ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพในหลายๆหน่วยงานในองค์กรไม่วา่ จะเป็ นผู ้บังคับบัญชา
ทุกระดับ พนั กงานขาย และผู ้สนใจทัว่ ไป

หลักสูตรนีเ้ หมาะสาหรับ
นักขาย / นักการตลาด
ผู ้จัดการฝ่ ายขาย/ ผู ้จัดการฝ่ ายการตลาด
ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
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เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายขาย/เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายการตลาด

ั
อ ัตราค่าสมมนา
ราคาท่านละ 1500 บาท (ไม่รวม VAT)
ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึน
้ ไปท่านละ 1300 บาท
วิธก
ี ารชาระเงิน:
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
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
็
่
ั
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเชคบริษัท สงจ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

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

ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
หลักสูตร เทคนิคการนาเสนอ Story Telling แบบทีป
่ รึกษาการขาย
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
Professional Training Solution | 89/161 Soi Phrayasuren 21 Bangchan, Klongsamwa , Bangkok 10510

4

