โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทางานยุคใหม่

หลักสูตร ทักษะการนาเสนอขายอย่ างมืออาชีพ

Sales Presentation Skills
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 2 วัน
โดย ดร.สุกจิ บารุ ง

หลักการและเหตุผล
ปั ญหาของนักขาย หรื อผู้ที่สนใจในงานขาย มักจะประสบปั ญหาไม่ตา่ งกัน นัน่ คือพบว่างานขายไม่ง่ายอย่างที่
คิด ติด ๆ ขัด ๆ ขาด ๆ เกิน ๆ หาความลงตัวให้ ประสบความสาเร็ จได้ ยาก และอึดอัดกังวลใจทางานไม่มีความสุข แม้ จะ
พยายามพัฒนาแล้ วพัฒนาอีก ก็ยงั ไม่จบซะที ไม่ร้ ู อะไรถูก ไม่ร้ ู อะไรผิด ไม่ร้ ู วา่ แค่ไหนอย่างไร จึงจะเรี ยกว่ามืออาชีพ อยาก
เหมือนนักขายเก่ง ๆ ที่หยิบจับอะไรก็ขายได้ หมด
งานขายก็เหมือนทุกอาชีพ ที่แม้ ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของผู้ที่มีความสนใจและตังใจจริ
้
ง แต่ที่
สาคัญคือ จะต้ องมีการเริ่ มต้ นอย่างถูกวิธีจงึ จะมีความสาเร็ จรออยู่ข้างหน้ า ซึง่ หัวใจของงานขายที่จะทาให้ ประสบ
ความสาเร็ จก็คือ การนาเสนอขายอย่างถูกวิธีและมีความเป็ นมืออาชีพทางการนาเสนอขาย
การอบรมหลักสูตรนี ้ เป็ นการมุง่ เน้ นการพัฒนาวิธีคิดและฝี มือด้ านงานขาย ตังแต่
้ การ APPROACH ลูกค้ า
กระบวนการ ขันตอน
้
และเทคนิคการนาเสนอขายที่ถกู ต้ อง เปิ ดการขาย ปิ ดการขายได้ อย่างสมบูรณ์แบบให้ ประสบ
ความสาเร็ จและมีความสุขกับงานขายอย่างแท้ จริ ง

วัตถุประสงค์
 เพื่อเสริ มสร้ างมิติใหม่ของการนาเสนอขาย เปลี่ยนเทคนิคการนาเสนอขายจากเรื่ องที่ย่งุ ยาก น่าตื่นเต้ นกังวลใจ






ให้ กลายเป็ นเรื่ องง่าย ๆ น่าสนุก และมีความสุขในการนาเสนอ
เพื่อให้ ทราบถึงกระบวนการ ขันตอนและวิ
้
ธีการนาเสนอขายที่ถกู ต้ อง ตังแต่
้ การ APPROACH ลูกค้ า จนสิ ้นสุด
การนาเสนอขายอย่างสมบูรณ์แบบ
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะของนักขายมืออาชีพ และพัฒนาเทคนิคการนาเสนอขายสมัยใหม่ ที่แปลกใหม่ ไม่ธรรมดา
เพื่อพัฒนากลยุทธ์ สูตรเด็ด ท้ าทายความสาเร็ จ เปิ ดการขายง่าย ปิ ดการขายสาเร็ จ ซึง่ จะทาให้ ได้ รับประโยชน์
เต็มเปี่ ยมสมความคาดหวัง
เพื่อเสริ มสร้ างความประทับใจทังผู
้ ้ นาเสนอขายและผู้รับฟั งการนาเสนอขาย
เพื่อให้ สามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปพัฒนาการนาเสนอขายของตนเอง ให้ มีความสามารถ และมีความเป็ นมือ
อาชีพที่ประสบความสาเร็ จด้ านงานขายอย่างแท้ จริ ง

ผู้เข้ ารั บการอบรม นักขายที่ต้องการพัฒนาสูค่ วามเป็ นมืออาชีพอย่างแท้ จริ ง
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หัวข้ ออบรม สัมมนา:
1. ปั ญหาที่แท้ จริ งของการนาเสนอขายที่ไปไม่ถงึ ดวงดาว
2. กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ + ข้ อเสนอแนะจากวิทยากร
3. กระบวนการขันตอนที
้
่ถูกต้ องในการนาเสนอขายอย่างมืออาชีพ
4. การ APPROACH ลูกค้ า เพื่อการนาเสนอขาย
5. รู้ เรา รู้ เขา เทคนิคการนาเสนอขายสมัยใหม่
6. คุณสมบัติ 5 ประการ ที่นกั นาเสนอขายมืออาชีพต้ องมี
7. จุดเป็ น - จุดตายที่ต้องตระหนักก่อนถึง..มืออาชีพ
8. แนวทางการค้ นหาจุดเด่นและการสร้ างเอกลักษณ์ทางการนาเสนอขายที่เป็ นเสน่ห์เฉพาะตัว
9. กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ + ข้ อเสนอแนะจากวิทยากร
10. ทักษะที่สาคัญของนักนาเสนอขายมืออาชีพ
 ทักษะด้ านการพูดและบุคลิกภาพที่สร้ างความน่าเชื่อถือศรัทธา
 ทักษะด้ านกลยุทธ์การถ่ายทอดและเทคนิคการนาเสนอขายแบบเซียน
 ทักษะด้ านการวิเคราะห์กลุม่ ผู้ฟังอย่างชาญฉลาด
 ทักษะด้ านการวิเคราะห์เนื ้อหา/ ออกแบบ/จัดทาโครงสร้ างเนื ้อหาการนาเสนอขาย
 ทักษะด้ านการใช้ สื่อประกอบการนาเสนอขายที่ไม่ธรรมดา
 ทักษะด้ านการสร้ างบรรยากาศที่โดนใจได้ ความรู้ สกึ
 ทักษะด้ านการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าและการตอบคาถาม.
11. กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ + ข้ อเสนอแนะจากวิทยากร
12. สูตรเด็ด 7 วิธีเตรี ยมตัวของนักนาเสนอขายมืออาชีพ
13. เทคนิคการการขจัดข้ อโต้ แย้ งอย่างน่าประทับใจ
14. กลยุทธ์การพูดโน้ มน้ าวจูงใจเพื่อการนาเสนอแบบเหนือชัน้
15. กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ + ข้ อเสนอแนะจากวิทยากร
16. บทสรุปของมืออาชีพที่แท้ จริ ง/ คุณ..ก็ทาได้ ...ไม่ยาก...

รู ปแบบการอบรม ( เน้ นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง)
 กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ ที่ได้ สาระ สนุกสนาน และเป็ นกันเอง
 รู ปแบบการอบรม เป็ นการอบรมเข้ ม ใช้ กิจกรรมที่หลากหลายสลับการบรรยายโดยวิทยากรมืออาชีพ มี

บรรยากาศที่แปลกใหม่เร้ าใจในการเรี ยนรู้ ตลอดการอบรม
 กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิทงแบบรายบุ
ั้
คคล และกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิแบบกลุม่ WORK SHEET / WORK SHOP / ROLE
PLAYING เน้ นฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ในแต่ละขันตอน
้
โดยมีวิทยากรให้ ข้อเสนอแนะแบบกันเอง เพื่อให้ สามารถนา
ประสบการณ์ไปใช้ ในการนาเสนอขายได้ อย่างมืออาชีพอย่างแท้ จริ ง
 ร่ วมสรุ ปข้ อคิดเห็นสูก่ ารทางานขายจริ งอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
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ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 2 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากรนาสัมมนาโดย

ดร.สุกิจ บารุ ง
วิทยากรและที่ปรึกษา
 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่เป็ นทังนั
้ กคิด
นักวิชาการ นักปฏิบตั ิ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด
นักสื่อสารมวลชน (มีประสบการณ์ตรง ทังสิ
้ ่งพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์) มีประสบการณ์ทางานที่หลากหลาย
กับองค์ทงภาครั
ั้
ฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่

 เป็ นผู้ชานาญการในการฝึ กอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลักสูตรด้ านต่าง ๆ เช่น

ภาวะ
ผูน้ า การบริ หาร วัฒนธรรมองค์กร การจัดการ การขาย การบริ การ การตลาด การสือ่ สาร การปรับ
ทัศนคติ และแนวคิ ด การปลุกพลังและการสร้างแรงบันดาลใจ บุคลิ กภาพ ศิ ลปะการพูด Team
Building กิ จกรรม Walk Rally สมัยใหม่ ฯลฯ

 เป็ นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมสัมมนาให้ กบั หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและ
เอกชนมากว่า 25 ปี
การศึกษา
 ปริ ญญาเอก ด้ านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ซีบู (Organization
Development and Tranformation from CEBU Doctors University Philippines) )

 ปริ ญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ด้านราชการ และบริษัทเอกชน
 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา
 ผู้เชี่ยวชาญประจาสมาชิกวุฒิสภา
 ที่ปรึกษากิติมศักดิ์กรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา
 ประธานที่ปรึกษา บริ ษัท เซเว่นสตาร์ พาราวู๊ด จากัด
 ที่ปรึกษา บริ ษัท Thai Consultant and Public Relation / ที่ปรึกษา ( คทก. 3 ) บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน )
 ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์ และงานฝึ กอบรม บริ ษัท อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย จากัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์
 ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA “ ช่อง 11
 ที่ปรึกษา บริ ษัท PTT LNG กลุม่ บริ ษัท ในเครื อ ปตท.
 ที่ปรึกษา บริ ษัท RAYONG PRO GUARD
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 ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย
 ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม อาดัม กรุ๊ป
 ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม DODT THAI SEMINAR AND TRAINING
ประสบการณ์ ด้านสื่อสารมวลชน
สิ่งพิมพ์
 รองประธานสือ่ มวลชน เครื อสือ่ กลาง
 ผู้สื่อข่าว คอลัมนิสต์ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ สื่อกลาง “
 ศูนย์ข่าว นิตยสาร ผู้ใหญ่บ้านดาดี ของ อ.อภิชาติ ดาดี
วิทยุ
 ผู้ผลิตและผู้ดาเนินรายการวิทยุหลายรายการ ในหลายสถานี เช่น
 รายการ “ เพื่อนยามเช้ า ” ประเภทรายการเพลงเพื่อชีวิตและเพลงสตริ งสลับข้ อคิด
 รายการ “ ยิม้ รั บตะวัน ” ประเภทรายการเพลงไทยสากลสลับการพูดคุยสาระ
 รายการ “ อนุรักษ์ ไทย ” ประเภทรายการสารคดีทวั่ ไทย สลับการพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญ
 รายการ “ พูดจาประสาระยอง ” ประเภทรายการอนุรักษ์ ภาษาถิ่น พูดคุยกึง่ ทอล์คโชว์ 3 คน
 รายการ “ ข่ าวสื่อกลาง ” ประเภทรายการ รายงานข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวประจาวัน
 บันทึกเสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุ และเสียงบรรยายสารคดีตา่ ง ๆ
โทรทัศน์
 พรี เซ็นเตอร์ งานโฆษณาทางโทรทัศน์
 วิทยากรพิเศษ บรรยายด้ านการตลาดและการจัดการ ช่ อง 11
 วิทยากรโต้ วาทีรายการ “ ทีวีวาที ” ช่ อง 9
 4 ผู้ประสานงานรายการ “ สายตรง อ.บ.ต. ” ช่ อง 3
 ผู้ผลิตรายการ ผู้กากับรายการ และพิธีกร รายการ “ ตะวันฉาย ” ช่ อง 11 ภูมิภาค
 เขียนบท และเป็ นผู้บรรยายสารคดี ทางวิทยุและโทรทัศน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ำทั อาฉาภาย ทัากัด(
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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