โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทางานยุคใหม่

หลักสูตร การตลาดยุคใหม่และการบริ หารช่องทางจัดจาหน่ าย
Channel Management
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน
โดย กูรดู ้านการขาย ดร.วิ ชยั ว่องศิ ลป์ วัฒนา

ผู้ท่ คี วรเข้ าสัมมนา


พนักงานขาย
 ฝ่ ายการตลาด
 ผู้จดั การฝ่ ายขาย
 ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด



ผู้จดั การฝ่ ายบริ การ
 ผู้จดั การทัว่ ไป
 กรรมการผู้จดั การ / เจ้ าของธุรกิจ
 ผู้สนใจทัว่ ไป

หัวข้ อการสัมมนา
1. ความกดดันทางสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั
2. กลยุทธ์ทางการตลาดในการต่อสู้กบั ความกดดันทางเศรษฐกิจ
3. นิยามของการบริ หารช่องทางการจัดจาหน่าย
4. บทบาทของช่องทางจัดจาหน่าย
5. การบริ หารส่วนผสมทางการตลาด
6. ปั จจัยในการเลือกช่องทางการตลาด
7. สิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการจากช่องทางจัดจาหน่าย
8. ช่องทางจัดจาหน่ายของสินค้ าอุตสาหกรรมและสินค้ าอุปโภคบริ โภค
9. ช่องทางจัดจาหน่ายของสินค้ าประเภทต่างๆ
10. บทบาทของผู้ค้าส่ง
11. บทบาทของผู้ค้าปลีก
12. ระบบแฟรนไชส์
13. พฤติกรรมของผู้ซื ้อและกลยุทธ์ของสินค้ าประเภทต่างๆ
14. การตลาดลูกค้ า ( Customer Marketing )
15. The Value Delivery System
16. ทฤษฎี Positioning ทัง้ 3 ในการนาตลาด
17. กลยุทธ์ในการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์
18. ลูกค้ า(ช่องทางจัดจาหน่าย)ต้ องการอะไรจากเจ้ าของผลิตภัณฑ์
19. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้ าของสินค้ า ช่องทางและลูกค้ าคนต่อไป
20. การแบ่งประเภทตามลักษณะของช่องทาง
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21. กฎ 80/20/30ในการบริ หารช่องทางจัดจาหน่าย
22. การทางานกับช่องทางแบบ Partnership Philosophy
23. ความขัดแย้ งระหว่างช่องทางกับเจ้ าของสินค้ า
24. การร่ วมมือกับช่องทางแบบ VMS
25. ระบบการกาหนดเป้าการแบบ Modern Trade
26. ทฤษฎีสามเหลี่ยม 2 รู ปกับการบริ หารช่องทางจัดจาหน่าย
27. หลักการ Break Even Cost Chart ในการพิจารณาตังที
้ มขายเองหรื อใช้ ตวั แทนจาหน่าย
28. จรรยาบรรณและกฏหมายที่เกี่ยวกับบริ หารช่องทางจัดจาหน่าย
29. ขบวนการขายกับช่องทางจัดจาหน่ายแบบ ?เชิงปรึกษา?

วิธีการฝึ กอบรมสัมมนา
หลักสูตร นี ้ดาเนินการสัมมนาแบบ ผู้เข้ าสัมมนาเป็ นศูนย์กลาง โดยมีการทา Workshop และ การ VDO ประกอบการ
สัมมนา 6 ชัว่ โมง

สถานที่อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษัท หรื อนอกสถานที่
ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 1-2 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากรนาสัมมนาโดย

ดร. วิชยั ว่องศิลป์ วัฒนา
กรรมการผู้จดั การ (Managing Director)
บริ ษทั ลัคกี้สตาร์ อิ นเตอร์เนชันแนล(ประเทศไทย)
่
จากัด
ข้อมูลการศึกษา
 บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 PhD Management, American University of Human Sciences, USA
ประสบการณ์ การทางาน
อดีต รองผู้อานวยการขาย บริ ษทั โอสถสภา จากัด
Director of Management Committee-Osotspa Kirin Co.,Ltd.
ประสบการณ์
 ผูจ้ ดั การฝา่ ยฝึกอบรมพนักงานขาย บริษทั ยิลเลตต์ประเทศไทย จากัด
 ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาการขาย บริษทั เป็ ปซีโ่ คล่า อินเตอร์เนชันแนล
่
เซ้าท์อสี เอเชีย จากัด
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ผูจ้ ดั การภาค บริษทั พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จากัด (พี แอนด์ จี)
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ สายงานการขาย บริษทั ทีโอเอ จากัด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายทัวไป
่ บริษทั โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
ประสบการณ์การอบรม
TEAM SALES MANAGER PROGRAM PEPSI-COLA DETRIOT MICHIGAN USA
CUSTOMER BUSINESS DEVELOPMENT TRAINING PROGRAM PROCTER & GAMBLE AND
WALMART ARKANSAS USA

ประสบการณ์ การบรรยาย
 วิทยากร และทีป่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จากัด
 วิทยากร-สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 วิทยากร-สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 วิทยากร-สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
 อาจารย์พเิ ศษและวิทยากร หลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไ่ ทย-ญีป่ นุ่ สาขา
 การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย อีสเทิรน์ เอเชีย บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ
 ทีป่ รึกษาชมรมผูบ้ ริหารการขายสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 ทีป่ รึกษา สถาบัน Pro Sales Academy
 วิทยากร IN-HOUSE และทีป่ รึกษา องค์กรรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษทั จากัดและมหาชน
 วิทยากรพิเศษรายการชัวโมงนั
่
กบริหาร สถานีวทิ ยุจุฬาฯ
 ผูแ้ ปลและเรียบเรียงหนังสือการบริหารของสานักพิมพ์ดอกหญ้า
หัวข้อบรรยาย
 การขาย
 การตลาด
 กลเม็ดเคล็ดลับสูค่ วามสาเร็จ
 Sales Planning Strategy Program
 การขายเชิงรุกในสภาวะวิกฤติ ขายได้ตอ้ งเก็บเงินได้
 ขายความคิดพิชติ ใจลูกค้า
 การจัดการข้อโต้แย้งในการขาย
 การวิเคราะห์ตลาดและคูแ่ ข่งขัน
 การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์
 conceptual & consultative selling
 เทคนิคTele-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพสูง ภาคปฏิบตั ิ
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Visionary Sales Force Management
การจัดการข้อโต้แย้งภาคปฏิบตั ิ
Sales Attitude & CRM
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบ Triple Win
Key Customer Mgt
การควบคุมและประเมินผลงานทีมงานขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง
การบริการ
การการส่งเสริมการขาย
การเจรจาต่อรอง
จิตวิทยาและการจัดการกับคน
ความเป็ นผูน้ า

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาภาย จากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
Mobile No. 098 585 9995

e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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