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หลักสูตร
เทคนิคการนําเสนอเพือ
่ ขายและเจรจาต่อรอง
เพื่อเสริมสร้ างมิตใิ หม่ของการนําเสนอขาย เปลี่ยนเทคนิคการนําเสนอขายจากเรื่ องที่ย่งุ ยาก น่าตื่นเต้ นกังวล
ใจ ให้ กลายเป็ นเรื่ องง่ายๆ น่าสนุก และมีความสุขในการนําเสนอ เสริ มสร้ างทักษะของนักขายมืออาชีพ และพัฒนา
เทคนิคการนําเสนอขายสมัยใหม่ ที่แปลกใหม่ไม่ธรรมดาพร้ อมทัง้ กลยุทธ์ สูตรเด็ด ท้ าทายความสําเร็ จ ปิ ดการขาย
ได้ ซึง่ จะทําให้ ได้ รับประโยชน์เต็มเปี่ ยม และเกิดความประทับใจทังผู
้ ้ นําเสนอขายและผู้รับฟั งการนําเสนอ
วัตถุประสงค์

1.
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เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ร้ ูและเข้ าใจถึงหลักการและเทคนิคการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ
สามารถปรับรูปแบบการนําเสนอเพื่อการขายให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ฝึ กทักษะการวางแผนและการเตรี ยมการนําเสนอการขายอย่างเป็ นระบบ
สามารถใช้ เทคนิคในการโน้ มน้ าวและจูงใจลูกค้ าตลอดจนสร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า
เกิดทักษะในการนําเสนอการขาย เพื่อตอบโจทย์ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ฝึ กทักษะการฟั ง-การตอบคําถามตามสถานการณ์ตา่ ง ๆ
เรี ยนรู้ทกั ษะการเจรจาต่อรองอย่างไม่เป็ นรองใคร และนําไปประยุกต์กบั งานขายได้ จริง

้ หาหล ักสูตร เวลา 09.00-16.00 น.
เนือ
เทคนิคการนําเสนอเพือ
่ ขาย

1. หลักการและเทคนิคการนําเสนอ : จุดเริ่มต้ นของการเป็ นผู้นําเสนอและถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ
 การสร้ างความเชื่อมัน่ และพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นําเสนอ
 การรับรู้ของผู้ใหญ่และการวิเคราะห์บคุ ลิกภาพของผู้ที่อยูใ่ นที่ประชุม
 การอ่านภาษากายของผู้ฟัง
 ฝึ กการใช้ ภาษากาย : การนําเสนองานเพื่อขาย / โครงการต่าง ๆ
 การนําเสนอให้ กบั กลุม่ ที่มีความต้ องการแตกต่างและหลากหลาย
2. ศิลปะและเทคนิคการนําเสนอและการถ่ายทอดในรูปแบบต่าง ๆ
 หลักการนําเสนอด้ วย เทคนิค POST
i. P = Problem
ii. O = Opportunities
iii. S = Situation
iv. T = Threat
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 เคล็ดลับในการดึงดูดความสนใจ
 ศิลปะการตังคํ
้ าถามเพื่อให้ ผ้ รู ับสาร (ผู้ฟัง) มีสว่ นร่วม
 การประยุกต์ใช้ สื่อ เครื่ องมือ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการนําเสนอ และกิจกรรมเกม
 การประยุกต์ใช้การนําเสนอให้เข้ากับหลักการขาย - รูเ้ รา รูเ้ ขา เทคนิ คการนําเสนอขายสมัยใหม่
3. หลักการนําเสนอเพื่อการตลาดและการขายเพื่อสร้างความน่ าเชื่อถือศรัทธา
 นําเสนออย่างไรให้ มีประสิทธิภาพ
 60 วินาทีแรกและสุดท้ าย การดึงดูดให้ ทกุ คนหันมาฟั งคุณ
 Body language (Posture, Gesture, Eye Contact, Facial Expression)
 การเกริ่นนําที่ดีมีวิธีการอย่างไร
 โยนคําถาม
 สร้ างความสงสัย
 ใช้ บทกวี
 มีบนั เทิง
4. การวางแผน และการจัดทําโครงสร้างการนําเสนอเพื่อการขาย
 การเตรียม /การวิเคราะห์เนื้ อหา/ ออกแบบ/จัดทําโครงสร้างเนื้ อหาการนําเสนอขาย
 การใช้สื่อประกอบการนําเสนอขายที่ไม่ธรรมดา (หลัก 6B)
 การสร้างบรรยากาศ
้ งั (ลูกค้า) เพือ่ การตัดสินใจซือ้
5. เทคนิคการจูงใจและโน้มน้าวผูฟ
 การตอบคําถามและจัดการกับสถานการณ์ยงุ่ ยาก
 สูตรสําเร็จการนําเสนอการตลาดและการขายให้น่าสนใจชวนติดตาม
6. ฝึ กปฏิบตั ิการนําเสนอเพื่อการขาย และข้อเสนอแนะจากวิทยากร
7. สรุปประเด็นข้ อควรทํา/ไม่ควรทําในการนําเสนอ และตอบข้ อซักถาม
เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 ความสําคัญของการขายกับการเจรจาต่อรอง
 กระบวนการเจรจาต่อรอง 7 ขันตอน
้
(R-E-S-P-E-C-T)
o การเตรี ยมพร้ อม รู้ เขา รู้ เรา Ready
o การสํารวจความต้ องการของคูเ่ จรจา Explore
o การส่งสัญญาณและอ่านปฏิกิริยาของคูเ่ จรจา Signal
o การพิสจู น์และพิจารณาข้ อเสนอของคูเ่ จรจา Probe
o การแลกเปลี่ยนข้ อตกลงและการปรับแต่งเงื่อนไขต่างๆ Exchange
o การปิ ดการเจรจา Close
o การมัดปมการเจรจา Tie Up
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กลยุทธ์การเจรจาต่อรองสูช่ ยั ชนะ
1. Give and Take
2. Bad and Worse
3. Last Straw
4. Best Price
5. Wait for rainy day
6. High Price
VDO Clip : Power of Negotiation

7. Low Price
8. Change gear
9. Split Items
10. Power Limited
11. Top Secret
12. Fish Nibble

การสร้ างพลังอํานาจในการเจรจาต่อรอง-ทําอย่างไรสําหรับนักขาย
หลุมพรางการเจรจาต่อรองของการเจรจาต่อรอง

วิ ธีการฝึ กอบรม

บรรยาย 20% ผูเ้ รียนฝึกปฏิบตั ิ 70% (นําเสนอรายบุคคล พร้อมกับบันทึก VDO)
และให้คาํ แนะนํา/ข้อเสนอแนะ 10%

ระยะเวลาการฝึ กอบรม

2 วัน

ั
ระด ับผูเ้ ข้าร่วมสมมนา

เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายขาย หัวหน ้าฝ่ ายขาย Sales Engineer
และผู ้ทีส
่ นใจในหลักสูตรดังกล่าวเพือ
่ พัฒนาศักยภาพของตนเอง

จํานวนผูเ้ ข้าอบรมทีเ่ หมาะสม ไม่เกิน 25 คน

การติดต่อ

คุณอรัญญา ชัยเดชสุริยะ(ตุม้ )

โทรศัพท์

02-1753330 , 086-6183752
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