โครงการอบรม/สัมมนาเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทางานยุคใหม่

หลักสูตร การวางแผนการขายสาหรับนักขายมืออาชีพ
Sales Planning for Professional Salesman
อบรมสัมมนานอกสถานที่ ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน
วางแผน และปรับแผนการขายอย่างไร ให้ทนั สถานการณ์ เหนื อคู่แข่ง
โดย กูรดู ้านการขาย ดร.วิ ชยั ว่องศิ ลป์ วัฒนา
การทีจ่ ะสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นนั ้ ฝา่ ยขายและฝา่ ยการตลาดต้องร่วมมือกัน ต้องเก่ง ต้องเรียนรู้
ทักษะการวางแผนต่าง เพือ่ นามาผสมผสานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการวางแผนการขายส่วนใหญ่ที่มีอยู่ซึ่งเป็ นที่ตระหนักว่าจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความเป็ น
มืออาชี พของที มขายขายทุกบริ ษัท มักเป็ นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาหัวหน้ างานการขายเสียส่วนใหญ่ แต่หลักสูตรนี ้
มุ่งเน้ นให้ พนักงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายซึ่งเป็ นที่ต้องการอย่างยิ่งของพนักงานขายทัง้ มือใหม่หดั ขับ
และพวกนักขายทหารผ่านศึกลายคราม เพราะหากพนักงานมีทกั ษะในการวางแผนการขายที่ดีแล้ วจะสามารถช่วย
ลดภาระการกากับดูแลจากหัวหน้ าพนักงานขายและสามารถบริ หารเขตการขายของตนในฐานะที่พนักงานขายยุค
ใหม่เปรี ยบได้ กบั ผู้บริ หารเขตการขายหรื อผู้จัดการสัมพันธภาพของลูกค้ าหรื อผู้จัดการลูกค้ านัน้ เอง การวางแผน
การขายและมีกลยุทธ์ การขายที่เป็ นเลิศจะนามาซึง่ คมการแข่งขันเหนือคู่แข่งอันยากที่ใครจะเลียนแบบหรื อทาตาม
ท่านได้
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ สร้างความรูแ้ ละทักษะของพนักงานขายทัง้ มือใหม่และผูอ้ าวุโสให้มรี ปู แบบของความเป็ นนัก
วางแผนการขายและนักวางกลยุทธ์การขาย
2. เพือ่ ติดปี กวิทยายุทธ์ให้กบั ทีมขายด้วยอาวุธทางการวางแผนและกลยุทธ์ยคุ ใหม่เพือ่ ทดแทนวิธกี าร
ขายแบบเก่าๆซึง่ ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและความสิน้ หวังในหมูน่ กั ขายทัง้ หลาย
3. เพือ่ เพิม่ พูนทักษะทางการขายและการวางแผนการขายแบบครบวงจรตัง้ แต่ขบวนการหารายขือ่
ลูกค้า จนถึงขัน้ ปิ ดการขายและการบริการหลังการขาย อย่างครบรูปแบบของหลักสูตรการขายมือ
อาชีพยุคศตวรรษที่ 21
หัวข้ อการสัมมนา
1. อวสานเซลส์แมนเกิดขึน้ ได้อย่างไร
2. วงจรการวางแผนการขายสาหรับพนักงานขาย
3. การวิเคราะห์ความเสียหายและต้นทุนทีเ่ กิดจากการล้มเหลวในการรักษาลูกค้า
4. ผลดีจาก Customer Retention
5. การวิเคราะห์ลกู ค้าแบบ Customer Pyramid
6. ขบวนการและขัน้ ตอนการบริหารลูกค้าและการขายแบบ CRM
7. ความแตกต่างระหว่าง Sales Forecast , Sales Objective และ Sales Target
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8. การปฏิบตั ติ ามสูตรวิเศษของ แมคคินเลย์
9. หากคุณขายสินค้าจนส่วนแบ่งทางการตลาดของคุณเกือบเต็ม 100% คุณจะทาอย่างไรต่อไปดี
10. อุปสรรคทีจ่ ากัดความสามารถในการขายของนักขาย
11. สูตรการตลาดยุคใหม่ทน่ี กั ขายต้องใช้ กฎ 20:80 ต่างจากกฏ 10 : 90 อย่างไร
12. นักขายผูร้ กั ษา/ทาลายสถิติ
13. เทคนิคการเพิม่ ยอดขายและการสร้าง Sales Productivity
14. ลูกเล่นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอขาย
15. กลยุทธ์การเป็ นทีป่ รึกษาให้ลกู ค้าประเภทร้านค้า/ช่องทางจัดจาหน่าย
16. องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องการเป็ นนักขายเชิงปรึกษา
17. สูตรการสร้าง Sales Performance
18. การเตรียมตัวของนักขายเฉพาะบุคลิกและข้อมูลเพียงพอแล้วหรือ ??
19. การเรียนรูพ้ ฤติกรรมและภาษากายของลูกค้าก่อนเข้าพบ
20. กระบวนการของการขาย ( Selling Process)
- การค้นหาชือ่ ลูกค้า ( Prospecting )
- การเตรียมข้อมูลของลูกค้าก่อนเข้าพบ ( Pre-Approach )
- การขอนัดพบลูกค้า ( Approach )
- การเสนอขายสินค้า / บริการ ( Sales Presentation )
- การจัดการข้อโต้แย้ง ( Objections )
- การปิ ดการขายให้ได้ ( Close Sales )
- การให้บริการหลังการขาย ( Follow – up )
21. การวัดผลการขายของลูกค้า Key Account ของท่าน
22. การตัง้ มาตรฐานการขายแบบ Quantitative และ Qualitative
23. การเปลีย่ นแปลงบทบาทของทีมขายภูมภิ าค

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 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
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นาสัมมนาโดย

ดร. วิชยั ว่องศิลป์ วัฒนา
กรรมการผู้จดั การ (Managing Director)
บริษัท ลัคกี ้สตาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล(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
 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 สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ (TCS)
 วิทยากร-สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 วิทยากร-สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 วิทยากร-สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
 อาจารย์พเิ ศษและวิทยากร หลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไ่ ทย-ญีป่ นุ่
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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 ิ
 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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