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Course:

Consultative Sales Approach Techniques and
Workshop

ชนะคูแขง มัดใจลูกคา ดวยWorkshop พัฒนาเทคนิคการขายแนวใหม เพื่อการตอบสนองและสรางฐานลูกคาในระยะยาว
Course ID:
Duration:

BN110017
1 day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
เรี ย นรู เ ทคนิ ค การขายแบบไม ข าย แต เป น เพื่ อ นคู คิ ด ให คํ า ปรึ ก ษากั บ ลู ก ค า โดยใช Consultative Sales Approach
Techniques หลักสูตรที่เนนแนวทางปฎิบัติ ประยุกตใชงานไดจริง เนื่องจากปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจมีความซับซอนและ
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการที่ผูบริโภคมีความรูและความตองการในสินคาที่มคี วามแตกตาง
กัน สงผลใหการแขงขันที่มีการนําเสนอแตเพียงตัวสินคา การบริการ หรือ แนวความคิดเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอในโลก
ปจจุบัน Consultative Sales Approach Techniques and Workshop จึงเปนแนวทางใหมเพื่อการตอบสนองความตองการ
ในเชิงลึก (Depth Inquire) ของลูกคากลุมเปาหมาย โดยเนนกระบวนการของการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในตัวสินคา
สรางสรรคและเสนอแนะในมุมมองที่จําเปนตอการตัดสินใจของลูกคา อีกทั้งยังเปนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจโดย
การสรางฐานลูกคาระยะยาวอยางมั่นคง และสรางยอดขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต
ประโยชนที่จะไดรับ:
• เรียนรูหลักการนําเสนอขายเชิงทีป่ รึกษาที่สามารถนําไปปรับใชเพือ่ สรางความสําเร็จในการเปนนักขายมืออาชีพและสราง
ฐานลูกคาระยะยาว ที่ใชไดจริง
• เรียนรูขั้นตอน และเทคนิคของการขายเชิงที่ปรึกษา ทีใ่ ชไดจริง
• เรียนรูและใชงานกระบวนการตอบสนองความตองการในเชิงลึก (Depth Inquire) ของลูกคากลุมเปาหมาย
• เรียนรูกระบวนการของการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในตัวสินคา สรางสรรค พรอมขั้นตอนการเสนอแนะในมุมมองที่
จําเปนตอการตัดสินใจของลูกคา
• พัฒนาทักษะในการโนมนาวและเสริมสรางความเชื่อมั่นตอลูกคาแบบนักใหคาํ ปรึกษา
• การสรางเครือขายระยะยาว (Long Term Platform) พรอมหลักการสรางแผนงานรายบุคคล (Individual Action Plan)
• ลงมือทํา Workshop เพื่อการนําแนวคิดดานการขายเชิงที่ปรึกษาไปใชในสถานการณจริง
หัวขอการบรรยาย:
• หลักการนําเสนอขายเชิงที่ปรึกษาและการวิเคราะหสถานการณ
• ปรัชญาของการใหคาํ ปรึกษา (Philosophy of Consultative Approach)
• ปจจัยแหงการตัดสินใจของลูกคา (Customer Decision Making Key Factor)
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•
•
•
•
•

ปจจัยแหงความสําเร็จในการขายเชิงที่ปรึกษา (Success Key Factor)
รายละเอียดและโครงสรางการนําเสนอแบบการใหคาํ ปรึกษา
หลักการคนหาขอมูลและนําเสนอแบบนักใหคาํ ปรึกษา
ทักษะในการโนมนาวและเสริมสรางความเชือ่ มั่นตอลูกคาแบบนักใหคาํ ปรึกษา
หลักการสรางเครือขายระยะยาว (Long Term Platform)

เหมาะสําหรับ:
• บุคคลที่อยูในอาชีพนักขาย บุคคลที่สนใจในอาชีพนักขาย บุคคลที่ทํางานในแผนกจัดซื้อ ผูบริหารทุกระดับ เจาของ
กิจการ รวมถึงบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ

Why Boston Network?
•
•
•
•

World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and
practices and are designed for all organizational levels.
Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers,
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top
business practitioners who have been in the trenches
Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100%
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.
Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000
executive participants countrywide.

100% Satisfaction Guarantee
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch
break and we will refund the entire registration fee.
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