[Pick the date]

Sales Negotiation]

หลักสู ตร สุ ดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและพิชิตใจลูกค้ าในงานบริการที่เป็ นเลิศ
วันที่ 2 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น.
่ ั ติด MRT ลาดพร้าว
สถานทีอ
่ บรม : เดอะคอนเนคชน

วัตถุประสงค์
ั เจนว่า คนได ้หันมาให ้ความสําคัญกับการให ้การบริการ
ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได ้ชด
ไม่วา่ จะเป็ นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามทีจ
่ ะพัฒนาการบริการของตนให ้เป็ นเลิศ
ั ผัสได ้ด ้วยใจ ดังคําทีก
เพราะงานบริการเป็ นใจหลักทีล
่ ก
ู ค ้าหรือผู ้รับบริการสามารถรับรู ้และสม
่ ล่าวไว ้ว่า
ื่ ทาง
การบริการทีด
่ น
ี ัน
้ ผู ้ให ้บริการต ้องมีจต
ิ ใจทีเ่ ป็ นนั กอาสา ทีอ
่ ยากบริการ การแสดงออกมาทัง้ กาย วาจา และสอ
ใจจะทําให ้ผู ้ได ้รับบริการรับรู ้ได ้ถึงความสุขทีไ่ ด ้รับ รวมเป็ นจนถึงสงิ่ ทีล
่ ก
ู ค ้าและผู ้รับบริการมองเห็นเป็ นสงิ่ แรกคือ
บุคลิกภาพและการแสดงออก ดังนั น
้ หากมีบค
ุ ลิกเพือ
่ การบริการทีด
่ ใี นการบริการทุกท่วงท่าแล ้ว ผลทีต
่ ามมาคือ
ื่ เสย
ี งทีด
เกิดการบอกต่อไปอย่างแพร่หลาย เป็ นชอ
่ ต
ี อ
่ องค์กรในอนาคตและภาพลักษณ์ทด
ี่ ด
ู เี สมอการรอบรมใน
ครัง้ นีไ
้ ด ้ถูกออกแบบเพือ
่ นั กบริการทีม
่ บ
ี ค
ุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม และดูมเี สน่หเ์ พือ
่ เป็ นนั กบริการทีด
่ ใี นสายตา
้
ผู ้ใชบริการ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพือ
่ เสริมสร ้างความรู ้และเตรียมความพร ้อมให ้กับผู ้เข ้าอบรมได ้เข ้าใจถูกต ้อง ในเรือ
่ งของการให ้บริการและ
ตรงตามมาตรฐาน
2. เพือ
่ สร ้างสรรค์ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ตระหนักถึงคุณค่าทีแ
่ ท ้จริง ของการเป็ นนั กบริการทีด
่ ี
และสามารถฝึ กฝนพัฒนาตนเองให ้เป็ นนักบริการทีเ่ ป็ นเลิศได ้
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3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้นํ าเอาความรู ้ไปประยุกต์ใชกั้ บชวี ต
ิ ประจําวัน หรืองานทีท
่ ําอยูไ่ ด ้อย่างเหมาะสม
4. เพือ
่ ให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงทีด
่ ี และมีความก ้าวหน ้าสง่ มอบการบริการทีด
่ ใี ห ้กับลูกค ้าหรือผู ้รับการบริการทัง้
ลูกค ้าภายในและภายนอกองค์กร
5. เพือ
่ เป็ นสุดยอดเทคนิคเพือ
่ การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ

ั
ห ัวข้อการสมมนา

1.ความหมายของงานบริการ
2. การปรับและสร ้างพืน
้ ฐานความเข ้าใจแก่การบริการ
3. กิจกรรมปรับทัศนคตินักบริการ
4. หัวใจจิตอาสาของนั กบริการ
5. หลักปฏิบัตข
ิ องงานบริการ
6. สุดยอดบุคลิกภาพและความพร ้อมของผู ้ให ้บริการมาตรฐานโรงแรม
7. บุคลิกภาพทีด
่ ใี นแบบของตนเอง
8. บุคลิกภาพทีพ
่ งึ ประสงค์ในสายตาลูกค ้า
9. บริการอย่างไรให ้ถูกใจกับคน 4 ประเภท
10. กิจกรรมทดลองการให ้บริการกับลูกค ้า 4 ประเภท
11. Role play: ความพร ้อมนั กบริการ
12. 5 สงิ่ ควรรู ้คูน
่ ักบริการขัน
้ เทพ
-สามารถควบคุมอารมณ์เพือ
่ รู ้จักการใชคํ้ าพูดในงานบริการ
-ในสว่ นของการพบลูกค ้า และการใชคํ้ าพูดทางโทรศัพท์
-และเพิม
่ ฐานลูกค ้าจากการบอกต่อ....
-การแก ้ไขปั ญหาเฉพาะหน ้าได ้
ิ ธิภาพ
-สามารถรับคําร ้องเรียนจากลูกค ้าได ้อย่างมีประสท
- รู ้ข ้อมูลบริษัท
ิ ค ้าและบริการ
- รู ้จริงในสน
- รู ้ถึงพฤติกรรมและความต ้องการของผู ้รับการบริการ
- รู ้ข ้อมูลของคูแ
่ ข่งขันเพือ
่ ตอบข ้อโต ้แย ้งได ้อย่างถูกต ้อง
- รู ้วิธน
ี ํ าเสนอขายและบริการ
13. เทคนิคการสร ้างความประทับใจให ้กับผู ้รับบริการ
ี
14. เทคนิคการนํ าเสนอบริการเพือ
่ ขายอย่างมืออาชพ
15. บทสนทนาสร ้างความประทับใจ
16. เทคนิคการเจรจาเพือ
่ ค ้นหาความต ้องการ
17. เทคนิคการมัดใจลูกค ้าใหม่ให ้เป็ นลูกค ้าประจํา
18. กิจกรรมเพิม
่ การบริการทีด
่ แ
ี ละเพิม
่ ลูกค ้าใหม่
วิทยากร อาจารย์ธนภ ัทร ธรรมาก ัลยากุล

การศึกษา

Stamford International University, Thailand MBA Marketing
West Coast College International university, Australia Business development certificate program Marketing
Management
Ratchapat Suandusit University, Thailand Bachelor of Public Relations
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ปั จจุบน
ั
· วิทยากรการขาย การตลาด และการบริการ ให ้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน
· ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Concept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์)
· ทีป
่ รึกษาด ้านการขายและการตลาด Sister Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution

ั มนาหลักสูตรนีม
ั มนาเป็ นศูนย์กลาง โดยเน ้นการมีสว่ นร่วมและมีการทํา Workshop
รูปแบบการสม
้ งุ่ เน ้นผู ้เข ้าสม
ั มนา
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

3,900

273

(117)

4,056

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
ั่ 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
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

สุ ดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและพิชิตใจลูกค้ าในงานบริการที่เป็ นเลิศ
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: ___________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

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