โครงการอบรม/สัมมนาเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทางานยุคใหม่

หลักสูตร เทคนิ คการขายและบริ การแบบมืออาชีพ
สาหรับพนักงาน PC หน้ าร้านและห้างโมเดิ ลเทรด
อบรมสัมมนานอกสถานที่ ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน
โดย กูรดู ้านการขาย ดร.วิ ชยั ว่องศิ ลป์ วัฒนา

หลักการและเหตุผล
จากสภาวะการแข่งขันอย่างรุ นแรงของ ซัพพลายเออร์ สินค้ าประเภท Durable Consumer Goods เช่น รองเท้ า
เสื ้อผ้ า อาหารเสริ ม เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ฯลฯ ซึง่ มีแนวโน้ นของความต้ องการในการบริ โภคที่เพิ่มขึ ้นอย่างสูงทังในแง่
้
การซื ้อเงินสด
และเงินผ่อน อีกทังช่
้ องทางการจาหน่ายแบบโมเดิลเทรดที่เข้ ามามีบทบาทมากขึ ้นในการซื ้อหาสินค้ าดังกล่าวซึ่งมีลกั ษณะของ
ความเป็ นสินค้ าอุปโภคบริ โภคมากขึ ้นทุกที ทาให้ พนักงานขายหน้ าร้ านและตามห้ างทวีบทบาทสาคัญมากขึ ้นในอันที่จะมีสว่ น
ในการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค หลักสูตรฝึ กอบรมนี ้จึงเกิดขึ ้นเพื่อสนองความต้ องการในการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการเป็ น
นักขายและบริ การมืออาชีพของทีมงานขายหน้ าร้ านและห้ างโมเดิลเทรดดังกล่าว เพื่อความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง
อื่นๆและตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภค

วัตถุประสงค์








เพื่อปูพื ้นฐานความรู้ ด้านการตลาดและบริ การสินค้ า Durable Consumer Goods
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าสัมมนาได้ มีสว่ นร่ วมในการทา Workshop ในการเรี ยนรู้ ถงึ พฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค
เสริ มสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ งานขายและบริ การลูกค้ า
ฝึ กทักษะการเจรจาต่อรองแบบต่างๆที่จาเป็ นต้ องใช้
เรี ยนรู้ กลยุทธ์การมัดใจและรับมือกับลูกค้ าประเภทต่างๆ
เรี ยนรู้ เทคนิคการจัดการกับข้ อโต้ แย้ ง
เรี ยนรู้ เทคนิคการปิ ดการขาย

หัวข้ อสัมมนา
1. การตลาดของการขายสินค้ าและบริ การในร้ านค้ าปลีกผลิตภัณฑ์ Durable Consumer Goods
2. ความจริ งเกี่ยวกับการขายสินค้ าและบริ การ ( การทา เวิร์คช๊ อป )
3. ธรรมชาติของลูกค้ า และพฤติกรรมที่พนักงานขายหน้ าร้ านควรทราบ
4. การเสริ มสร้ างทัศนคติตอ่ งานขายหน้ าร้ าน
5. การเจรจาต่อรองแบบ ตัวต่อตัว
6. การเจรจาต่อรองแบบ OH YES , OH NO และ SHOW ME
7. กฏของอารมณ์และวิธีระงับอารมณ์เมื่ออยู่ตอ่ หน้ าลูกค้ า
8. สุดยอดนิสยั อันตรายที่จะทาลายการเสนอขายของท่านต่อลูกค้ า
9. กลยุทธ์มดั ใจลูกค้ า
10. การสร้ างความรู้ สกึ ปิ๊ งให้ เกิดขึ ้นกับลูกค้ า ( MOMENT OF TRUTH )
11. การแก้ ไขเมื่อผู้ซื ้อสินค้ า ติบ่น หรื อต่อว่า
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12. การสร้ างความคาดหวังและตอบสนองของลูกค้ า
13. การจัดการข้ อโต้ แย้ ง
14. การปิ ดการขาย

วิธีการฝึ กอบรมสัมมนา
หลักสูตร นี ้ดาเนินการสัมมนาแบบ ผู้เข้ าสัมมนาเป็ นศูนย์กลาง โดยมีการทา Workshop และ การ VDO
ประกอบการสัมมนา 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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