[Pick the date]

Sales Negotiation]

ั้
หล ักสูตร Service mind ยกระด ับการบริการให้เหนือชน
ว ันที่ 2 มีนาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมอไร้ซ สุขม
ุ วิท 26

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้พัฒนาความรู ้พืน
้ ฐานในด ้านการบริการและแนวทางในการให ้บริการ
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถเข ้าใจและตระหนั กถึงความสําคัญของการบริการทีด
่ เี ลิศ
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถให ้บริการทีด
่ เี ลิศกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค ้าและการตอบสนองทีต
่ รงใจ
ี
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให ้บริการได ้อย่างมืออาชพ
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมนํ าเทคนิคทีไ่ ด ้รับไปต่อยอดการบริการให ้เกิดความประทับใจทีเ่ หนือ
ความคาดหมาย

ั
ห ัวข้อการสมมนา








เข ้าใจความเป็ นลูกค ้าและการบริการ
ลูกค ้าและความคาดหวังในการเข ้ารับบริการ
การบริการ ทักษะครองลูกค ้าอย่างได ้ใจ
ลูกค ้าในปั จจุบันและพฤติกรรมทีค
่ วรเข ้าใจ
ี เปรียบเรือ
Workshop ลองวิเคราะห์ข ้อได ้เปรียบข ้อเสย
่ งรูปแบบการบริการ
กฏการบริการด ้วยใจ
ทําไมต ้องมีจต
ิ บริการทีเ่ ข ้าถึงลูกค ้า ถึงจะบริการได ้ดี
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ทดสอบจิตบริการขัน
้ ต ้น
วิธก
ี ารสร ้างจิตบริการให ้เข ้าถึงลูกค ้า
ระดับการบริการสร ้างได ้ด ้วย Life Balance
Workshop Role Play การบริการลูกค ้าด ้วยจิตบริการ
Beyond Customer Service (BCS)
Service mind ไปสู่ Service Acting
การคาดการณ์ทเี่ หนือกว่าตอบโจทย์ได ้ตรงใจ
Workshop Role Play เหตุการณ์เพือ
่ จับจังหวะใช ้ Service Acting
กลยุทธ์ทแ
ี่ ตกต่างด ้วยบริการทีแ
่ ข็งแกร่ง
่ ายนอก
การประสานรอยต่อในการบริการให ้แข็งแกร่งจากภายในสูภ
ื่ สารทีย
การสร ้างความพร ้อมด ้วยการสอ
่ อดเยีย
่ ม
การบริการทีแ
่ ข็งแกร่งเกิดขึน
้ ได ้จากการสร ้างบรรยากาศในการทํางาน

วิทยากร

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กล
ุ

ั มนาหลักสูตรนีม
ั มนาเป็ นศูนย์กลาง โดยเน ้นการมีสว่ นร่วมและมีการทํา
รูปแบบการสม
้ งุ่ เน ้นผู ้เข ้าสม
ั มนา
Workshop และบทบาทสมมติพร ้อม VDO ประกอบการสม
หลักสูตรนีเ้ หมาะสําหรับ
 นักขาย / นักการตลาด
 ผู ้จัดการฝ่ ายขาย/ ผู ้จัดการฝ่ ายการตลาด
 ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
 เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายขาย/เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายการตลาด


อัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนากรณี
ชําระหน้างาน
ราคาท่านละ

4,000

280

(120)

4,160

3,500

245

(105)

3,640

Early Bird ชําระล่วงหน้า

่ ั แนล เทรนนิง่ โซลูชน
่ั
ใบประกาศจากสถาบ ันโปรเฟสชน
วิธก
ี ารชําระเงิน:
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 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
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ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ 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
ั้
Service mind ยกระดับการบริการให ้เหนือชน
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________
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: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่า

สัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
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(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้ นไป)
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