Online การวางแผนการขายและการตลาดในยุค Disruption
ว ันที่ 20 มกราคม 2565
ว ันที่ 17 กุมภาพ ันธ์ 2565 /รุน
่ ถ ัดไป ว ันที่ 21 มีนาคม 2565
หลักการและเหตุผล

ในปั จจุบันการขายและการตลาดขององค์กรในปั จจุบันประสบปั ญหาเนื่องจากโรคระบาด Covid-19 ทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อ
่
กิจกรรมการขายและการตลาดแบบ Face to Face ในชวงทีผ
่ า่ นมา ทําให ้องค์กรต่าง ๆ ต ้องปรับกลยุทธ์การขายใหม่ พนั กงานขาย
่ งทางการตลาดออนไลน์กันมากขึน
บางสว่ นก็มก
ี ารปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมการทํางานโดยใชช้ อ
้ แต่สว่ นมากยังไม่ได ้เปิ ดใจในการใช
่ งทางนี้มากอย่างทีค
่ งทางนี้ก็เกิดอุปสรรคและปั ญหาในเรือ
ื่ สารกับ
ชอ
่ วรเป็ น สําหรับพนั กงานขายบางคนทีเ่ ปิ ดใจใชช้ อ
่ งการสอ
ลูกค ้า และความไว ้วางใจทีล
่ ูกค ้าจะมีให ้กับพนั กงานขาย จึงได ้จัดทําหลักสูตรนี้เพือ
่ เตรียมความพร ้อม รับมือกับแนวทางการขาย
ิ กับ
และการตลาดออนไลน์ เพือ
่ ให ้พนั กงานขายมีแนวทางในการทําผลงานยอดขายให ้ได ้ตามเป้ าหมายมากขึน
้ และฝึ กให ้เคยชน
การขายรูปแบบนี้
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

ผู ้เข ้าอบรมจะมีความรู ้ความเข ้าใจแนวโน ้มการตลาดธุรกิจทีเ่ กิดขึน
้ ในยุค Disruption
ิ ค ้าและบริการของตนเอง
ผู ้เข ้าอบรมจะมีความรู ้ความเข ้าใจหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis สน
ิ ค ้าของตนเอง
ผู ้เข ้าอบรมจะมีความรู ้ความเข ้าใจหลักการวิเคราะห์ Five Force Model ธุรกิจของสน
เข ้าอบรมจะมีความรู ้ความเข ้าใจการวิเคราะห์สว่ นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps
เข ้าอบรมจะมีความรู ้ความเข ้าใจทักษะนั กขายทีต
่ ้องมีในยุค Disruption

เนือ
้ หาหลักสูตร
บทที่ 1 : แนวโน ้มการตลาดธุรกิจทีเ่ กิดขึน
้ ในยุค Disruption






Trend
Trend
Trend
Trend
Trend

1 : Boundaryless Competitive Landscape (การแข่งขันแบบไร ้ขอบเขต)
2 : Survival Business Transformation (การปรับตัวเพือ
่ อยูร่ อดทางธุรกิจ)
่ งทางการขายทีเ่ หมาะกับโลกใบใหม่)
3 : Re-inventing New Sales Channels (สร ้างชอ
4: Human First Innovation นวัตกรรมทีค
่ ด
ิ ถึงมนุษย์เป็ นศูนย์กลาง
5: The good guy Branded Business แบรนด์ยค
ุ ใหม่ จริงใจและดีตอ
่ โลก

ิ ค ้าและบริการของคุณ
บทที่ 2 : SWOT Analysis สน
•
•
•
•

Strength
Weakness
Opportunity
Threat

ิ ค ้าของคุณ
บทที่ 3 : วิเคราะห์ Five Force Model ธุรกิจของสน






อํานาจต่อรองจากลูกค ้า (Bargaining Power of Customers)
ั พลายเออร์ (Power of Suppliers)
อํานาจต่อรองจากซพ
การเข ้ามาของผู ้ประกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants)
ิ ค ้าทดแทน (Threat of Substitutes)
การคุกคามจากสน
การแข่งขันของผู ้ทีอ
่ ยูใ่ นตลาดเดิม (Industry Rivalry)

บทที่ 4 :การวิเคราะห์สว่ นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps








Product
Price
Place
Promotion
People
Process
Physical Evidence

บทที่ 5 : ทักษะนักขายทีต
่ ้องมีในยุค Disruption





ทักษะการเข ้าหาคน
ทักษะการพูด(โน ้มน ้าว) และการฟั ง
ั พันธ์
ทักษะการสานสม
บทสรุปคอร์ส

หลักสูตรนีเ้ หมาะกับใคร ? พนักงานขาย (Sales) พนักงานการตลาด ผู ้จัดการขาย-ตลาด ทุกระดับ
วิธก
ี ารอบรม
Play

อบรมผ่าน Online การบรรยาย การทํา Workshop กิจกรรมปลดล็อคความคิด Workshop บทการขายและ Role-

ระยะเวลาการอบรม

6 ชวั่ โมง

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ

อัตราค่าลงทะเบียน
(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากร)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

ราคาท่านละ

2,500

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
3%

ราคาสุทธิ

175

75

2,600

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
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
็ บริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2
ชาํ ระด ้วยเชค
Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน



Professional Training Solution

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330

Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
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