Course:

Modern Professional Selling Skills
ทักษะการเป็ นนักขายมืออาชีพยุคใหม่
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล
ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจรุ นแรงและเข้มข้นอย่างไร้ขีดจากัด การที่ธุรกิจจะประสบความสาเร็จได้นนั้ จะต้องสามารถ
ตอบสนองได้เกินความคาดหวังของผูบ้ ริโภค “นักขาย” จะเป็ นผูท้ ี่นาเสนอสินค้าและบริการจากผูผ้ ลิตไปสูผ่ บู้ ริโภคได้อย่างชาญ
ฉลาดและใช้ความสามารถโน้มน้าวผูบ้ ริโภค ให้เกิดความพึงพอใจในนวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้าและบริการด้วยจินตทัศน์ที่เป็ น
เลิศในงานขาย
นักขายมืออาชีพเท่านัน้ ที่เป็ น “หัวหอก” สาคัญของการเพิ่มผลกาไรให้ธุรกิจด้วยกลยุทธ์การวางแผนการขายในมุมมองใหม่
ที่เหนือคูแ่ ข่ง หัวใจสาคัญอยู่ตรงที่นกั ขายต้องสร้างพลัง ทัศนคติ Powerful and Positive Thinking และอุปนิสยั ในการขายที่ม่งุ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพรู จ้ กั การนาเสนอแบบ Perfect Presentation การ Approach ลูกค้าอย่างสร้างสรรค์การจัดการ
ข้อโต้แย้ง และเทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อปิ ดการขายอย่างมืออาชีพแบบ Early and Often
หลักสูตรนีน้ าการสัมมนาด้วยวิทยากรที่คร่าหวอดในวงการขายในธุรกิจรายใหญ่มานานนับสิบปี เข้มข้นด้วยเนือ้ หา แนวคิด
และเทคนิคใหม่ๆ ในการขาย จึงเหมาะสาหรับ ผูบ้ ริการงานขายทุกสาขาอาชีพ อาชีพผูบ้ ริหารการตลาด เจ้าของกิจการและ
ผูส้ นใจทั่วไป ที่ตอ้ งการเป็ นมืออาชีพในงานขายและต้องการเพิ่มผลกาไรให้ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อบรรยาย
 กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าตลาด
 เส้นทางเดินกิจกรรมทางการตลาด
 มุมมองใหม่ของการขาย
 การขายเชิงกลยุทธ์ (Workshop)
 พลังการขายและสไตล์การขาย
 การเตรียมตัวทางใจสาหรับการขาย
 ทัศนคติในการขาย
 อุปนิสยั แห่งความสาเร็จของนักขาย 4 ประการ
 การเข้าพบลูกค้าแบบสร้างสรรค์
 การเข้าพบลูกค้า APPROACH
 การเริม่ ต้นแนะนาสินค้าแบบมีผลในการสร้างสรรค์
 ผลประโยชน์ที่ลกู ค้าต้องการ SPACED
 การเสนอขายอย่างสมบูรณ์แบบ PERFECT
 เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้า
 การจัดการข้อโต้แย้งแบบ YQ BAR ADC
 การปิ ดการขายแบบ EARLY AND OFTEN
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เหมาะสาหรับ
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย การตลาด ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย/ผลิตภัณฑ์/การตลาด ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่สนใจทั่วไป
รูปแบบการบรรยาย
 การฝึ กอบรมจะเน้นผูเ้ ข้าสัมมนาเป็ นศูนย์กลางโดยจะเน้นการทา Workshop และ มี VDO ประกอบการสัมมนา
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
การศึกษา
 บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา ( PhD in Management, American University of Human Sciences, USA )
ประสบการณ์ทางาน
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ลัคกี ้ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
 รองผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย บริษัท โอสถสภา จากัด
 ผูบ้ ริหารการขายอาวุโส บริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย จากัด
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์(ประเทศไทย)จากัด
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาการขาย บริษัท เป็ ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เช้าท์อีสเอเซีย จากัด
 ผูจ้ ดั การภาค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จากัด (พี แอนด์ จี)
 ผูจ้ ดั การทั่วไป สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จากัด
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายทั่วไป บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย)จากัด(มหาชน)
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา
วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
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ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่ มโดย

แผนที่ โรงแรม จัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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