[Pick the date]

Sales Negotiation]

ี
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชพ
(Professional Negotiation Skill)

ว ันที่ 27 เมษายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมอไร้ซ สุขม
ุ วิท 26

ระยะเวลา 1 วัน
1.

วันที่ 27 เมษายน 2561

2.

วันที่ 27 มิถนุ ายน 2561

3.

วันที่ 29 สิงหาคม

2561

หล ักการและเหตุผล
้ จัดจ ้าง และ
กระบวนการทางการเจรจา ไม่วา่ จะเป็ นกระบวนการทางการขาย ทางธุรกิจของหน่วยงานด ้านจัดซือ
้ทั
หน่วยงานทีจ
่ ะต ้องใช กษะด ้านการเจรจากับลูกค ้าหรือคูค
่ ้า เป็ นต ้น มีความสําคัญอย่างยิง่ ทีพ
่ นั กงานจะต ้องมีทักษะมีความ
ชํานาญและเทคนิคการเจรจาเป็ นอย่างน ้อยเพราะการเจราจาถือได ้ว่าเป็ นทีม
่ าของรายได ้ขององค์กรอีกทางหนึง่ นอกเหนือจาก
การเพิม
่ ยอดขายและลดค่าใช ้จ่าย และเป็ นกระบวนการหนึง่ ทีม
่ ค
ี วามจําเป็ น และจะทําให ้การขายนั น
้ ประสบความสําเร็จเร็วยิง่ ขึน
้
โดยจะต ้องผ่านกระบวนการของความเข ้าใจ การฝึ กฝน เรียนรู ้ เพือ
่ ให ้เกิดทักษะโดยเฉพาะเรือ
่ ง การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
การเข ้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมเพือ
่ เข ้าใจวิธค
ี ด
ิ และความต ้องการของคูเ่ จรจา เพือ
่ ให ้การเจรจาต่อรองลดน ้อยลง การส่ง
สัญญาณให ้เคลือ
่ นไหวสร ้างแรงเหวีย
่ ง Momentum การเจรจา จนไปถึงสามารถบรรลุเป้ าหมายของการเจรจาในทีส
่ ด
ุ
สงิ่ ทีไ่ ด้ร ับจากการฝึ กอบรม
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าฝึ กอบรมและสัมมนาได ้เพิม
่ พูนความรู ้ และทักษะความเข ้าใจหลักการและข ้อปฏิบต
ั ท
ิ ถ
ี่ ก
ู ต ้องในการเจรจาต่อรอง
่ ้อตกลงทีเ่ หมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ
อย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพืน
้ ฐานทีจ
่ ําเป็ น เพือ
่ นํ าไปสูข
่ การบรรลุเป้ าหมายของ
งานและผู ้เจรจาได ้ในทีส
่ ด
ุ
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[Pick the date]
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ั
ห ัวข้อการสมมนา
09.00 – 12.00 น.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

แนวคิดว่าด ้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
Workshop : Negotiation Skill Problem
แนวทางการเจรจาต่อรองเพือ
่ ค ้นหาแนวทางการปฏิบต
ั ิ
กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรอง (RESPECT)
ขัน
้ ตอนการเตรียมการเพือ
่ ความพร ้อมการเจรจา
ยุทธวิธข
ี องอํานาจต่อรอง (การเจรจา)
สํารวจความต ้องการด ้วยการตัง้ คําถาม
การสืบเสาะสัญญาณเพือ
่ ส่งสัญญาณการเจรจา
Workshop --> Signal : ส่งสัญญาณการเจรจา

13.00 – 16.00 น.

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

การเตรียมและดําเนินการทําข ้อเสนอการเจรจา
ขัน
้ ตอนการแลกเปลีย
่ นข ้อตกลงด ้วยขอบเขตการต่อรอง
Workshop --> Exchange : แลกเปลีย
่ นข ้อตกลง
การปิ ดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ
ยืนยันให ้กระชับด ้วยการทําข ้อตกลงการเจรจา
ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ตา่ งๆ
Workshop : Negotiation Skill Solution

วิทยากร อาจารย์สก
ุ จิ ตรียท
ุ ธวัฒนา

วิธก
ี ารและรูปแบบการฝึ กอบรม
-

การบรรยาย
แบบทดสอบฝึ กปฏิบต
ั ิ (Best in Practice)
การแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น และฝึ กปฏิบต
ั ริ ว่ มกัน (Workshop)
ขอบเขตเวลาการฝึ กอบรม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40%
สรุป และ ถาม – ตอบคําถาม

ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
ผู ้มีหน ้าทีแ
่ ละเกีย
่ วข ้องกับการใช ้ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพในหลายๆหน่วยงานในองค์กรไม่วา่ จะเป็ นผู ้บังคับบัญชา
ทุกระดับ พนั กงานขาย และผู ้สนใจทัว่ ไป

หลักสูตรนีเ้ หมาะสําหรับ
 นักขาย / นักการตลาด
 ผู ้จัดการฝ่ ายขาย/ ผู ้จัดการฝ่ ายการตลาด
 ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
 เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายขาย/เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายการตลาด
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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

3,300

231

(99)

3,432

Early Bird ชําระล่วงหน้า

้ ไปท่านละ
Pro สม ัคร 3 ท่านขึน

่ ั 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
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
ี
การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชพ
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี________________________________
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: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
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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