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CREATIVE SELLING
เพื่อพัฒนาทักษะสําหรับฝ่ ายขาย

หลักการและเหตุผล
ลูกค้าในยุคปจั จุบนั นี้มคี วามเข้าถึงข้อมูลต่อสินค้าหลากหลายประเภท จึงไม่เป็ นการแปลกเลยว่านักขายในยุค
ปจั จุบนั นัน้ จะต้องแข่งขันกันเป็ นอย่างมาก นักขายพยายามมาตัง้ แต่อดีตทีจ่ ะงัดกลยุทธ์มาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทีย่ นื อยู่เบื้อง
หน้าแต่การขายมิได้พฒ
ั นาไปเพียงฝา่ ยเดียว ลูกค้าเองก็มกี ารพัฒนาในรูปแบบของการตัดสินใจซื้อเช่นเดียวกัน การขายใน
ยุคนี้พฒ
ั นาไปไกลแต่ยงั คงยึดติดในรูปแบบทีต่ ายตัวหาได้มคี วามแปลกใหม่แต่อย่างใด สาเหตุเพียงเพราะนักขายในยุค
ปจั จุบนั เน้นทีค่ วามคิดจะขายโดยไม่เน้นทีค่ วามเหมาะสมของลูกค้า ถึงเวลาแล้วทีน่ ักขายจะต้องเดินออกนอกกรอบเป็ นนัก
ขายทีก่ ล้าจะคิดกลยุทธ์รปู แบบทีแ่ ตกต่าง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้า รับ การอบรมพัฒนาทักษะการขายให้เป็ นระบบตามกระบวนการขาย เพื่อให้ส ามารถเข้า ใจความ
ต้องการของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้
 เพือ่ พัฒนาทักษะด้านการให้คาํ ปรึกษาการขาย เพือ่ ให้พนักงานขายเปรียบเสมือน “คู่คดิ ” หรือ “ทีป่ รึกษาการขาย”
ให้กบั ลูกค้า สามารถให้คาํ แนะนําการใช้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 เพือ่ เป็ นการสร้างแรงจูงใจและทัศนคติทด่ี ตี ่ออาชีพการขาย
 เพือ่ พัฒนาสร้างสรรค์รปู แบบการขายใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ลกู ค้ายุคปจั จุบนั มากยิง่ ขึน้
 เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรม นําความรูท้ ไ่ี ด้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการขายและการติดตามหลังการขาย
 เพือ่ ให้เกิดความประทับใจในระยะยาว และเกิดการซือ้ ซํ้าและบอกต่อในอนาคต
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ผู้ที่ควรเข้าร่วมสัมมนา
 เจ้าของกิจการ
 หัวหน้าฝา่ ยขาย
 หัวหน้าฝา่ ยการตลาด
 ฝา่ ยบุคคลทีต่ อ้ งการหาหลักสูตรแนวใหม่เพือ่ พัฒนา
บุคลากรในองค์กร
 เจ้าหน้าในองค์กรทัวไป
่ / ผูส้ นใจทัวไป
่
หัวข้อการฝึ กอบรม
 ประสบความสําเร็จด้านการขายด้วย Creative Selling
 การขายง่ายหรือยาก
 การสร้างแรงบันดาลใจ (Positive Thinking)
 ลูกค้าเปลีย่ น เราต้องเปลีย่ น (Sales 1.0, 2.0 & 3.0)
 วิธฝี ึกให้มคี วามคิดสร้างสรรค์ (วิธกี ารขายแบบใหม่ มุง่ เน้นลูกค้าเป็ นหลัก)
 PDCA VS Sales Process (การเรียนรูจ้ ากข้อผิดพลาด)
 อุปสรรค VS วิธกี าํ จัดปญั หา (Consultative Sales)
 เจรจาแบบรูใ้ จลูกค้า (Negotiation)
 ประสานรอยต่อด้วยความเอาใจใส่เพือ่ การบอกต่อ
วิ ทยากร

อาจารย์ประเสริ ฐ สุขไพบูลย์กลุ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี Bachelor of Science Program (B.Sc.)
ระดับปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A)
ประสบการณ์ ด้านการทางาน
 ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี ด้านการขาย, การตลาด, การบริการและ Team Building จาก
แบรนด์ยกั ษ์ใหญ่ต่างๆ ทีม่ กี ารว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ Toyota, Toyota Sure, Lexus,
Nessan, kasikorn bank, Krungthai bank, MBK Center, Paradise Park, Parin Siri, TOT,
WDI ฯลฯ
 วิทยากรและทีป่ รึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2 (กลยุทธ์นกั ขายในปจั จุบนั )
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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