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Professional Telesales

ั อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
เทคนิคการขายทางโทรศพท์
วันที่ 24 มกราคม 2561/วันที่ 9 สงิ หาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น. ** โรงแรมอไร้ซ ถนนสุขม
ุ วิท 26

หลักการและเหตุผล
่ งทางหนึง่ ลงทุนน ้อยและทุกองค์กรเลือกใช ้ องค์กร
การขายทางโทรศัพท์ดเู ป็ นเรือ
่ งง่าย ๆ และเป็ นชอ
้
ัพท์ มาเป็ น”กลยุทธ์” ได ้แต่การปฏิเสธ และรอติดต่อกลับ หรือ ชา่ งเสย
ี เวลา
ต่าง ๆ จึงใช”การขายทางโทรศ
และทรัพยากรทีลงทุนลงแรงไป

แต่ … ปั ญหาที่ ว่านี้ ! จะหมดไป…เพราะ พนักงานขายของท่านจะเลิกพฤติกรรม 3 อย่าง ดังต่อไปนี้
1. โทรหาลูกค้า แล้วก็พดู ไม่หยุด! เพราะเข้าใจผิด คิดว่า การพยายามใส่ขอ้ มูลเข้าไปในสมองลูกค้าแล้วจะมีโอกาสปิ ด
การขายได้ แต่กลับกลายเป็ นการสร้างความรําคาญให้กบั ลูกค้าและทําลายธุรกิจโดยไม่รตู ้ วั !
2. โทรหาลูกค้า แล้วก็ใช้ภาษาขายที่ผิด เช่น “ไม่รบั ไว้เหรอค่ะ” หรือ “ไม่สมัครใช่มย้ั ค่ะ” 3. โทรหาลูกค้า แล้วก็ไม่มี
เทคนิ คช่วยคุย เพราะการขายทางโทรศัพท์น้ัน พนักงานขายไม่สามารถมองเห็นหรือสังเกตปฏิกิริยาตอบโต้ของลูกค้าได้
(ลูกค้าสนใจ ไม่สนใจ เมินหน้าหนี หรือไม่) จึงผูกขาดการลื่อสารเพียงทางเดียว ขาย ขาย ขาย / เสนอ เสนอ เสนอ โดย
ไม่อาจรับรูว้ า่ ลูกค้ารูส้ ึกเช่นไร กําลังสร้างหรือทําลายโอกาสการขายอย่างน่ าเสียดาย ! ดังนั้น หลักสูตร “กลยุทธ์การ
ขายทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ” จักชี้ แนะและถ่ายทอดเทคนิ คขั้นเทพ กุญแจที่ไขสูค่ วามสําเร็จในการขายทางโทรศัพท์
ให้แบบถึงแก่นกะเทาะเปลือก
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ิ ธิภาพ
1. เพิม
่ ทักษะและเทคนิคในการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสท
ั ้ และระยะยาวได ้อย่างยัง่ ยืน
2. ขยายโอกาสการขายทัง้ ในระยะสน
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร ทัง้ ในด ้าน
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไ่ ด ้ ไปใชให
ยอดขายและการสร ้างความพอใจให ้ลูกค ้า

ั มนา เวลา 09.00-16.00 น.
หัวข ้อการสม
1. Telesales/Telemarketing เครือ
่ งมือการขายสม ัยใหม่
2. การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า
ื่ สารทางโทรศัพท์ทม
ิ ธิภาพ
 การสอ
ี่ ป
ี ระสท
 เข ้าใจคน เข ้าใจงาน เข ้าใจบริการ
 เทคนิคการเตรียมตัวในการนํ าเสนองานทางโทรศัพท์
 วางแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างไรให ้สําเร็จ
้
 3 จังหวะ ชว่ งเวลาในการใชสาย
3. เทคนิคการนํ าเสนอ และการขาย
 การสร ้างบรรยากาศทางการขาย
 การอ่านความต ้องการของลูกค ้าทางโทรศัพท์
 การควบคุมบรรยากาศและจังหวะการขาย
3. เทคนิคปิ ดการขายทางโทรศัพท์
ี
4. ทักษะการเจรจาต่อรอง และโน ้มน ้าวใจอย่างมืออาชพ
5. เทคนิคการสร ้างความประทับใจ
้
ิ ใจของลูกค ้า
- ขัน
้ ตอนการสร ้างเสนทางตั
ด สน
§ เสริมเขีย
้ วเล็บการขายเพือ
่ เอาชนะข ้อโต ้แย ้งและคําปฏิเสธของลูกค ้า
ิ ปั ญหาด ้วยมุมมองทีด
- การพิชต
่ ก
ี ว่า
- กฎ 80/20 ด ้านการขาย
ั ผัสกับข ้อโต ้แย ้งและคําปฏิเสธของลูกค ้า
- การสม
- การจัดการกับคําว่า “ไม่” ด ้วยทักษะการตัง้ คําถาม ทักษะการฟั ง
- ข ้อโต ้แย ้งหรือคําปฏิเสธ Objections or Rejections
§ สรุป
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กล
ุ
อัตราค่าลงทะเบียน/1 ท่าน
ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
บุคคลทว่ ั ไปท่านละ
Early Bird สม ัครและชําระค่า

อบรมก่อน พิเศษท่านละ

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

3,900

273

(117)

4,056

3,500

245

(105)

3,640
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1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
ื่ 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
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, 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

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย 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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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
ั อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
Professional Telesales เทคนิคการขายทางโทรศพท์
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

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 กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่า

สัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จา่ ยทางภาษี นิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง

(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้ นไป)
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