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Online “Professional Sales & Proactive Sales Skills”
3 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา09.00-16.00
หลักการและเหตุผล

ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผนั ผวนและสถานการณ์แข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจการค้า ซึ่งทุกบริษัทต่างต้องการรักษา
ดึงดูดและช่วงชิงลูกค้า เพื่อให้บริษัทอยูไ่ ด้ในสถานการณ์ปัจจุบนั นี้ จึงหลีกหนี ไม่พน้ ในการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการขาย และทัศนคติให้มีประสิทธิ ผลสูงสุ ด ด้วยการขายแบบมืออาชีพ และขายเชิงรุกนัน่ เอง
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองในการขายในแง่บวก และเข้าถึงปรัชญาการเป็ นนักขายมืออาชีพ
2. มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจให้ลกู ค้า ตัดสินใจซื้ อให้เร็วขึ้ น
3. พัฒนาทักษะและการใช้กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง และจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าที่ได้ประสิทธิผลสูงมาใช้
ั มนา เวลา 09.00-16.00 น.
หัวข ้อการสม
1. กรอบความคิด “มืออาชีพ” และ “เชิงรุก” คืออะไร และ ทาอย่างไร

2. การขายแบบ “มุง่ ทีล
่ ก
ู ค ้า” ก่อน การขายแบบ “มุง่ ทีย
่ อดขาย” ทาอย่างนีส
้ ิ โดนใจลูกค ้า
3. การเตรียมข ้อมูลในมุมมองลูกค ้า เช่น ราคากับประโยชน์สอย ความสวยงามกับความลงตัวของผลิตภัณฑ์ ดีไซน์กบ
ั
ความสะดวกในการใช ้งาน ฯลฯ เป็ นต ้น
4. ศิลปะการเปิ ดฉากการนาเสนอขาย
ั ใจคอ
4.1.สร ้างสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้า การชวนคุย เพือ
่ วิเคราะห์บค
ุ ลิก นิสย
4.2.การใช ้สายตานักสืบ เพือ
่ เก็บข ้อมูลวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมรอบตัว บ่งบอกถึงรสนิยมทีเ่ กีย
่ วกับตัวเขา เช่น มา
เป็ นครอบครัว แสดงว่าควรช่วยคุยเรือ
่ งลูก และครอบครัว เป็ นคูร่ ัก แสดงว่ากาลัง สร ้างครอบครัวใหม่ ควรคานึงถึงเรือ
่ ง
การเงิน ฯลฯ
่ ถือในตัวนักขาย โดยสามารถคุยในเรือ
5. ศิลปะการสร ้างความน่าเชือ
่ งเหล่านี้
5.1.ความรอบรู ้ในสภาพธุรกิจ เศรษฐกิจ ทิศทางแนวโน ้มของธุรกิจ ต ้องรู ้รอบ คุยกับเขาได ้
5.2.ความรู ้ในผลิตภัณฑ์ในเชิงทีป
่ รึกษา แนะทางออก การหาโอกาสการขายให ้กับตัวผลิตภัณฑ์ได ้แบบ ชนะ - ชนะ
6. เทคนิคการนาเสนอขายแบบต่าง ๆ
6.1.การเน ้นความลงตัวของความสวยงามกับประโยชน์สอย ราคากับดีไซน์ ฯลฯ
6.2.การล ้อมรัว้ ให ้ข ้อเสนอทีแ
่ บบมีเงือ
่ นไข
้
6.3.การใช ้บัญชีถว่ งดุล เปรียบเทียบสิง่ ทีม
่ ค
ี า่ กับการเสียโอกาส หรือกาไร หากไม่สงั่ ซือ
6.3.นาทีทอง เสนอส่วนลดพิเศษ แต่เงือ
่ นไขคงเดิม
้ และโน ้มน ้าวให ้ตัดสินใจซือ
้
7. การจับสัญญาณการซือ
7.1.ดูภาษากายและท่าทางทีป
่ รากฏ
7.2.วิเคราะห์คาพูดและการซักถาม
7.3.การขอส่วนลด ของแถม และการต่อราคา
8. กลยุทธ์ เทคติคและจิตวิทยาการเจรจาต่อรอง
8.1.ขัน
้ ตอนการเจรจาต่อรอง R-E-S-P-E-C-T
8.2.กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ในการทาให ้ได ้ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
กลยุทธ์เล่นลูกต่อ
กลยุทธ์สองตัวเลือก
กลยุทธ์อานาจมีจากัด
กลยุทธ์เล่นลูกสูง
กลยุทธ์รวมเหล่า
กลยุทธ์ฟางเส ้นสุดท ้าย
9. เทคนิคการจัดการข ้อโต ้แย ้งและบ่ายเบีย
่ ง 8 วิธ ี
9.1. เทคนิค ใช่ แต่
9.2. เทคนิค ทาไม เพราะอะไร และทาไม
9.3. เทคนิคศอกกลับ/บูมเมอแรง
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เทคนิคชงเอง กินเอง
เทคนิคเปรียบเทียบ
เทคนิคชดเชย
เทคนิคเลือกตอบ
เทคนิค Feel-Felt-Found

10. เทคนิคปิ ดการขาย 5 วิธ ี
10.1. ขอตรงๆ
10.2. ข ้อดีข ้อเสีย
10.3. ช่างทาสี
10.4. อ ้างอิง
10.5. สองทางเลือก
11. ทัศนคติการขาย : ขายอย่างไรให ้เป็ นเลิศ

วิธีการอบรม บรรยายให้ เกิดแนวความคิด ได้ หลักการและวิธีการ ฝึ กปฏิบตั ิจากกรณีศกึ ษา และจากงานจริง
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม

พนักงานขาย/ผู ้บริหารงานขายทีต
่ ้องการพัฒนาทักษะ เทคนิคการขายให ้มีประสิทธิภาพดี

ยิง่ ขึน
้

วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉั นทนาวี

ประสบการณ์ทางาน
ผูอ้ ำนวยกำรหลักสูตรพัฒนำนักขำย บริษทั มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กลุ่มบริษทั ทีซซี ี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยฝึกอบรมกำรตลำดและกำรขำย เครือโอสถสภำ
ทีป่ รึกษำและวิทยำกรด้ำนกำรตลำด กำรขำย และกำรบริกำร และทรัพยำกรบุคคล
ระยะเวลา 1 วัน

อัตราค่าลงทะเบียน
บุคคลทวไปท่
่ั
านละ 2,500 บาท
Promotion สม ัคร 2 ท่านๆละ 2,300 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
(รวมวิทยากร ค่าเอกสาร และวุฒบ
ิ ัตร)

การชาระค่าธรรมเนียม
ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
่
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
หจก.โปรเฟสชันแนล เทรนนิง่ โซลูชน
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6

สง่ Pay-in มาที่ ptstraining3@gmail.com

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
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รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

Professional Sales & Proactive Sales Skills

ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ aranya@ptstraining.co.th

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี_______________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้ จ่ายจริ ง
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