โครงการอบรม/สัมมนาเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทางานยุคใหม่

หลักสูตร กุญแจสู่ความสาเร็จในการขายความคิดและขายแบบที่ปรึกษา
KEY TO SUCCESSFUL CONCEPTUAL AND CONSULTATIVE SELLING
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1-2 วัน
โดย กูรดู ้านการขาย ดร.วิ ชยั ว่องศิ ลป์ วัฒนา

“ขายความคิดพิชิตใจลูกค้า
ขายคาปรึกษาเพิม่ คุณค่าทางธุรกิจ”
หลักการและเหตุผล
การปฏิวตั ิความคิดใหม่ในการขายที่ผ้ ขู ายจะไม่จากัดตนเองอยู่กบั การมุ่งขายสินค้ าแต่อย่างเดียวแต่ได้ ให้
มูล ค่าเพิ่ มกับ การขายในรู ป แบบของการขายแนวความคิดในการแก้ ปั ญ หาจากสิ น ค้ าที่ ตนเองเป็ นตัวแทนอยู่
ขณะเดียวกันก็ทาตัวเป็ นที่ปรึ กษาทางธุรกิจให้ กบั ลูกค้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ ารายสาคัญที่ทุกวันนี ้ต่างเรี ยกร้ อง
คาปรึกษาอย่างมากจากพนักงานขายเพื่อจะสามารถช่วยให้ ธุรกิจของเขาอยู่ได้
ไม่ เ ป็ นที่ น่ า สงสัย เลยหากพนัก งานขายที่ ส ามารถให้ คาปรึ ก ษาทัง้ ในรู ป แนวความคิด และการให้
คาปรึ กษา จะเป็ นที่ต้องการอย่างมากในวงการขายในปั จจุบันเพราะเป็ นนักขายแบบเดียวที่จะเป็ นที่ ยอมรั บของ
ลูกค้ าในทศวรรษใหม่ เป็ นต้ นไป เพราะลาพังสินค้ าของท่านไม่เพียงพอเสียแล้ วที่จะทาให้ ลกู ค้ าสาคัญของท่านอยู่
รอดได้ มลู ค่าเพิ่มที่สาคัญในรู ปของแนวความคิด และ การเป็ นที่ปรึ กษาที่เก่งฉกาจต่างหากที่จะทาให้ ท่านแตกต่าง
จากบริ ษัท ผู้ข ายสิ น ค้ ารายอื่ น ๆอย่ า งโดดเด่น และเห็ น ชัด และผลที่ ไ ด้ จ ะเป็ นอย่ างอื่น ไปไม่ไ ด้ น อกจากการมี
LOYALTY ต่อธุรกิจของท่านในระยะยาว อย่างยากที่จะหาผู้อื่นเท่าเทียมได้
หลักสูตรนี ้นาสัมมนาโดยมืออาชีพในการขายแนวใหม่ทัง้ ด้ านการขายแบบแนวความคิดและการขายเชิง
ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในอาชีพจริ งและการนาสัมมนาการขายและการตลาดมากว่า 20 ปี

ผู้ท่ คี วรเข้ าสัมมนา






พนักงานขายผู้ซึ่งกาลังจะถูกมอบหมายงานในการ
บริ หารการขาย
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายบริ การลูกค้ า
หัวหน้ าพนักงานขาย/การตลาด/บริ การลูกค้ า
ผู้จดั การฝ่ ายขาย







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

หัวข้ อการสัมมนา
1. Workshop การขายแบบ Old School และ New School
2. Workshop การขายและขบวนการกิจกรรมทางการตลาด
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3. Workshop การขายเชิงกลยุทธ์
4. สไตล์การขายแบบต่างๆ
5. อุปนิสยั แห่งความสาเร็ จของนักขาย
6. การค้ นหาความต้ องการของลูกค้ า
7. เทคนิคการหาลูกค้ าใหม่
8. Customer Pyramid
9. กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายด้ วยทฤษฎี Synergy ( 20/80 + 90/10 )
10. สูตรการสร้ าง Sales Performance
11. การพัฒนาทัศนคติในงานขาย
12. สูตรการเข้ าพบลูกค้ าที่มีประสิทธิภาพสูง
13. ความสัมพันธ์ระหว่าง Supplier และ Customer แบบ B2B
14. การบริ หารเวลาในขบวนการขายเชิงกลยุทธ์
15. การจัดการข้ อโต้ แย้ งอย่างได้ ผล
16. การปิ ดการขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง
17. Model การขายแบบจูงใจ ( Persuasive Selling Model )
18. องค์ประกอบการขายเชิงปรึกษา ( Consultative Selling )
19. องค์ประกอบการขายความคิด ( Conceptual Selling )
20. การเจรจาต่อรองแบบชนะ 3 ฝ่ ายแบบที่ปรึกษา
21. หน้ าที่หลัก 2 ประการในการขายความคิด
22. ขันตอนการขายความคิ
้
ด
23. 4 คาถามก่อนการขายความคิด
24. มิติของภาวะผู้นาในการขายความคิดและคาปรึกษา
25. องค์ประกอบของความน่าเชื่อถือ
26. อาการ 80 % Syndrome ทาไมพนักงานขายจึงพูดมากเกินไป
27. ขันตอนการรั
้
บข้ อมูล ( Getting Info )
28. ขันตอนการให้
้
ข้อมูล ( Giving Info )
29. ขันตอนการขอค
้
าตอบรับจากลูกค้ า (Getting Commitment)
30. ขันตอนการประเมิ
้
นผล
31. Workshop คาถามเพื่อการยืนยัน
32. Workshop คาถามเพื่อข้ อมูลใหม่
33. Workshop คาถามด้ านทัศนคติ
34. Workshop ความเงียบมีค่าดัง่ ทอง
35. คาอันตรายในการถามหรื อชี ้นาลูกค้ า
36. Workshop การให้ ข้อมูล
37. การขายแบบเดิมและการขายแบบแนวความคิด
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38. Workshop การขอคาตอบรับ
39. Workshop การขายเพื่อการแก้ ไข
40. Workshop การขายแบบเดิมกับแบบที่ปรึกษา
41. Workshop การตังค
้ าถามให้ ถกู แบบและถูกคน
42. การเจรจาต่อรองแบบที่ปรึกษา Oh, yes, Show me, Oh, No
43. การเจรจาต่อรองแบบที่ปรึกษากับธุรกิจขนาดใหญ่และหน่วย ราชการ
44. การทา Business Review (การทบทวนธุรกิจ) และ Workshop

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
 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
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 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 ิ
 Visionary Sales Force Management
 การจัดการข้อโต้แย้งภาคปฏิบตั ิ
 Sales Attitude & CRM
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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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