Professional Training Solution Ltd.[Sales Training Workshop] [Pick the date]

Course: Psychology of Persuasive to Easy Buying

หลักสูตร : จิตวิทยาโน้ มน้ าวใจลูกค้ าให้ ซื้อง่ ายขายคล่ อง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
Hip Bangkok Hotel รั ชดา MRT ห้ วยขวาง
หลักการและเหตุผล:
เพื่อให้ พนักงานขายสามารถเจาะเข้ าไปในใจของลูกค้ า คือทักษะสําคัญในการสร้ างความอยาก ทักษะการเชิญชวน
ที่กระตุ้นความฉงนให้ สนใจ และลูกค้ ายินดีที่จะซื ้อด้ วยความเต็มใจ การเสนอขายก็ย่อมมีโอกาสในการปิ ดการขายที่สงู ขึ ้น
โดยการเสนอขายที่สามารถ "โน้ มน้ าวใจ" ลูกค้ าให้ "อยาก" และ ปิ ดการขายได้ ด้วย "ความพึงพอใจที่จะซื ้อ" ด้ วยตัวลูกค้ าเอง
ดีกว่าการเป็ น ผู้อยูใ่ นฐานะถูกขายหรื อยัดเยียดให้ ซื ้อ อันเป็ น "จิตวิทยาโน้ มน้ าวใจลูกค้ า" ที่ชว่ ยให้ "ซื ้อง่าย ขายคล่อง"
นัน่ เอง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม............
• มีทกั ษะการรุ กและเร้ าให้ ปิดการขายที่ใช้ ระยะเวลาอันสันกั
้ บลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
• ใช้ หลักจิตวิทยาเข้ าถึงใจลูกค้ า ด้ วยการใช้ วิธีการสนทนาเปิ ดและปิ ดการขาย
หัวข้ อฝึ กอบรม
• ความแตกต่างที่หา "จุดลงตัว" ได้ ระหว่าง "กระบวนการขาย" กับ "กระบวนการซื ้อ"
• จิตวิทยาการขาย
1. ผูกมิตรมิตรก่อนขาย : เรี ยนรู้สไตล์ของคนในแบบต่างๆกับวิธีการปรับตัวให้ เข้ ากับลูกค้ าได้ ดี
2. สร้ างความกระหายอยาก : กระตุ้นแรงจูงใจในการซื ้อ
3. ลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง : การแสวงหาจุดร่ วมสงวนจุดต่าง
4. นักขายคือ "ผู้กํากับ" กรอบ/ขอบเขตการขาย
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5. อย่า "หลอกขาย"

• มารู้จกั “พฤติกรรมผู้บริ โภค” กัน
- ด่วน-ดี-ง่าย-ถูก
- แปลกใหม่-ท้ าทาย-ไม่นา่ เบื่อ
- โปรโมชัน
่ -ของแถม-สะสมแต้ ม
- เชื่อสื่อ-อิงสังคม-ตามแห่
• จิตวิทยาการเร้ าประสาทสู่ "การตัดสินใจซื ้อ" แบบ "ซื ้อง่าย ขายคล่อง"
- ตาดู
- หูฟัง
- มือสัมผัส
- ปากพูด
- จมูกดม
- ใจซื ้อ
• S-A-L-E-S หลักการขายที่ควรปฏิบตั ิ
- S = Show แสดง ทําให้ เห็นเชิงประจักษ์ พาชมบ้ านตัวอย่าง สถานที่โครงการ (สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น)
- A = Ask ถาม เพื่อกําหนดประเด็น/กรอบการขายให้ ตรงกับประเภทของลูกค้ า
- L = Listen ฟั ง ความต้ องการ/ความคิดเห็นของลูกค้ า
- E = Explain อธิบาย จุดแตกต่าง วางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์
- S = Stimulation ให้ ลกู ค้ าได้ ลองสินค้ า
• 18 ข้ อ : กฎแห่งความสําเร็ จในการขาย : เรี ยนรู้ ด้วยกิจกรรม "ขายได้ หรื อขายไม่ได้ "
ตัวอย่างเช่น
1. อย่าพูดคําว่า "ไม่"
2. จงเอ่ยคํา "ชื่นชม" ลูกค้ า
3. อย่าเถียงกับลูกค้ า และให้ แสดงเพียงการรับรู้วา่ "เหรอครับ / ค่ะ" แทนการ "โต้ เถียง"
4. - 15. ................................................................
18.จงใช้ หลัก "พลิก-ค้ น-พบ"
• H.E.L.L.O. : กรอบการสนทนาขายลูกค้ า
• Punching Words to Impulse คําพูด "หมัดเด็ด" ที่กระตุ้นให้ ลกู ค้ าสนใจซื ้อที่มีประสิทธิภาพ - ระดมสมอง
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• 9 หลักการตอบข้ อโต้ แย้ ง
-เทคนิค ใช่ แต่
-เทคนิค ทําไม เพราะอะไร และทําไม
-เทคนิคศอกกลับ/บูมเมอแรง
-เทคนิคชงเอง กินเอง
-เทคนิคเปรี ยบเทียบ
-เทคนิคชดเชย
-เทคนิคเลือกตอบ
-เทคนิค Flip-Find-Found
-เทคนิค Feel-Felt-Found
• 9 หลักการปิ ดการขาย
- เทคนิค Either or
- เทคนิค Push back
- เทคนิค Reference
- เทคนิค Balance sheet
- เทคนิค Next step
- เทคนิค Dead line
- เทคนิค Cherry picker
- เทคนิค Good chance
วิธีการฝึ กอบรม:
• บรรยายนํา กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ ชมวิดีโอคลิป ถกอภิปราย และฝึ กปฏิบตั ิ
เหมาะสําหรั บ:
• พนักงานขายและหัวหน้ างานขายหรื อผู้จดั การขาย
วิทยากร : อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี (ประวัตติ ามเอกสารแนบ)
การศึกษา
• ปริ ญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริ ญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสบการณ์ ทาํ งาน
• ผู้อํานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริ ษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
• ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
• ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
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• ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านทรัพยากรบุคคล
จํานวน 20 ท่าน

 อัตราค่าอบรม/ท่าน

้ )
(รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารการบรรยาย อาหารกลางว ัน Coffee Break 2 มือ
ั
ค่าสมมนา
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%
ค่าอบรม / 1 ท่าน
Early Bird ชําระล่วงหน้า
(5 ว ัน) ราคาท่านละ

สม ัคร 4 ท่านราคาท่านละ

ราคาสุทธิ

3,800

266

(114)

3,952

3,400

238

(102)

3,536

3,200

224

(96)

3,328

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
การชําระค่าธรรมเนียม

ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชําระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจําตัวผู ้เสย
โอนเงินเข้าบ ัญช ี

ิ รไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ
ส่ง Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
Course: Psychology of Persuasive to Easy Buying

หลักสูตร : จิตวิทยาโน้ มน้ าวใจลูกค้ าให้ ซอื้ ง่ ายขายคล่ อง
ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี_____________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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