7D Negotiation Techniques

หล ักสูตร :

ั้
การเจรจาต่อรองอย่างมีชนเช
งิ
(Power of Negotiation)

ว ันที่ 6 พฤษภาคม 2564
โรงแรมไอบิส สไตล์ ร ัชดา

สถานทีจ
่ ัดอบรมอาจเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
หล ักการและเหตุผล
้ การขาย การทาสัญญาซือ
้ ขาย การ
ทักษะพืน
้ ฐานทีส
่ าคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในการทาธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นการซือ
สัง่ สินค ้า หรือการทาธุรกรรมใดๆ ล ้วนหลีกหนีไม่พ ้น “การเจรจาต่อรอง” ด ้วยเหตุผลทีว่ า่ “ทุกคนมีเป้ าหมาย” “ทุกองค์กร
มีข ้อจากัด” และ “ทุกฝ่ ายต ้องการได ้เปรียบ” ซึง่ บ่อยครัง้ หรือเป็ นโดยปริยาย ทีเ่ ราต ้องยอมเสียเปรียบ ยอมให ้ และพ่าย
แพ ้ เพียงเพราะ “ไม่ร”ู ้ “ไม่ชานาญ” และ “เตรียมการเพียงพอ” จึงทาให ้ต ้อง “ตกเป็ นเหยือ
่ ” หรือ “เบีย
้ ล่าง” ในทุกคราวที่
มีการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการค ้ากับลูกค ้า คูค
่ ้าไปเสียทุกที ดังนัน
้ อย่าเสียเปรียบ เสียท่าและเสียโอกาสอีกต่อไป เรา
มาเรียนรู ้แทกติกส์การเจรจาต่อรอง เพือ
่ สร ้างความได ้เปรียบและได ้ชัยชนะในเกมถัดไปนับจากนี้
ว ัตถุประสงค์:
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรม
 มีหลักการเจรจาต่อรองทีด
่ ใี นการเจรจาต่อรองภาคปฏิบต
ั ิ
 ลงมือฝึ กปฏิบต
ั จ
ิ ริงจนเกิดทักษะติดตัวในการเจรจาต่อรอง จนสามารถนาไปใช ้ได ้จริง

ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
 คุณสมบัตข
ิ องนักเจรจาต่อรอง
- การฟั ง
- การอ่านคน
- การถาม
- การสร ้างอานาจ
 การวิเคราะห์ข ้อมูลของคูเ่ จรจา/ลูกค ้า (Workshop)
- อะไรทีเ่ ขาต ้องการได ้
- อะไรทีเ่ ขาให ้เราได ้
- อะไรทีเ่ ขายอมรับไม่ได ้
- อะไรทีเ่ ขายินดีให ้เราได ้
- เป็ นต ้น
 7D.ขัน
้ ตอนการเจรจาต่อรอง (Workshop)
- Draft :การร่างแผน
ั พันธ์กับคูเ่ จรจา
- Dialog :การสร ้างความสม
- Dig :การสอบถามและสารวจข ้อมูลของคูเ่ จรจา
- Deliver :การยืน
่ ข ้อเสนอ
- Deal :การต่อรอง
- Develop :การปรับแต่งเงือ
่ นไขและตัวแปร
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- Decide :การตกลงปิ ดการเจรจา
ั ชนะ” ในการเจรจาต่อรอง
เคล็ดลับแห่ง “ชย
- กฎในการ “สร ้างอานาจ”
- กฎในการ “ให”้
- กฎในการ “ขอ”
- กฎในการ “แลก”
- กฎในการ “ปรับข ้อเสนอ”
ั ญาณ”
- กฎในการ “อ่าน/สง่ สญ
3 G – การตัง้ เป้ าหมายการเจรจาต่อรอง
- เป้ าหมายทีอ
่ ยากจะได ้ Gain
- เป้ าหมายทีต
่ ้องได ้ Goal
- เป้ าหมายทีร่ ับได ้ Get
3 C – หลักการเจรจาต่อรองแบบยืดหยุน
่
- การควบคุมเกม Control
- การปรับเปลีย
่ นจุดยืน Convert
- การโน ้มน ้าวใจ Convince

่ ย
ั ชนะ
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองสูช
1. Give and Take
2. Bad and Worse
3. Last straw
4. Urgent or Rush
5. Wait for a rainy day
6. Push Back
7. Good Cop, Bad Cop
8. Standing
9. Next Time or In the Future
10. No Appointment Meeting

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A Whole Bunch
Change gear
Split Items
Power or Authorize Limited
Top Secret
Fish Nibble
Reference
Change Person
Time Out
Secret

ึ ษา : ซอ
ื้ ขายทางธุรกิจ
กรณีศก
ข ้อควรจาในการเจรจาต่อรองทีห
่ ้ามฝ่ าฝื น 5 ประการ
ี
คาพูดติดปากสาหรับนั กเจรจาต่อรองมืออาชพ
 จิตวิทยา : อ่านภาษากายและการจับพิรธุ ของคูเ่ จรจา
ั เกต “สห
ี น ้า”
- หลักการสง
ั เกต “สายตา”
- หลักการสง
ั เกต “แสดงของมือ แขนและขา”
- หลักการสง
ั เกต “น้ าเสย
ี ง”
- หลักการสง
ั เกต “ท่านั่งและยืน”
- หลักการสง




จานวนผู ้เข ้าอบรม

25

คน/กลุม
่
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วิทยากร
อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี (ตามไฟล์ เอกสารแนบ)
ประสบการณ์ ทางาน
 ผู้อำนวยกำรหลักสูตรพัฒนำนักขำย บริ ษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
 ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กลุม่ บริ ษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
 ผู้จดั กำรฝ่ ำยฝึ กอบรมกำรตลำดและกำรขำย เครื อโอสถสภำ
 ที่ปรึกษำและวิทยำกรด้ ำนทรัพยำกรบุคคล กำรขำย กำรตลำดและบริ กำร
ระยะเวลำกำรอบรม

1

วัน

อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird (5 ว ัน)จ่ายก่อนลด
พิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

Pro มา 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

(99)

3,432

ราคาท่านละ

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
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 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ ้ามี) ผู ้โอนเงินต ้องเป็ นผู ้ชาระค่าธรรมเนียมเอง
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
2. ชาระด ้วยเช็คสงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 080-2545660
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

ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)
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ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรัญญา 086-6183752
กรณีหกั ภำษี ณ ที่จำ่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้ำนพฤกษำวิลล์ 23 ซ.พระยำสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0103553030100
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
ั้
การเจรจาต่อรองอย่างมีชนเช
งิ (Power of Negotiation)
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ________________________________TAX ID________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมำยเหตุ

กรณียกเลิกกำรเข้ ำสัมมนำกรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำ 7 วันก่อนวันสัมมนำ มิฉะนันจะต้
้ องชำระ 30% ของรำคำค่ำสัมมนำ

ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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