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วันที่จัดอบรม
14 - 15 ธันวาคม 2561 | 09.00 - 16.00 น.

          ในยุคท่ีการแขงขันสูง ลูกคามีความรูและทางเลือกมากมายในการซ้ือสินคาและบริการ การนำเสนอขายสินคา

และพยายามปดการขายโดยมุงเนนท่ีคุณสมบัติของสินคาเพียงอยางเดียวเชนในอดีตอาจไมเพียงพอ ผูขายจำเปน

ที่จะตองมีความจริงใจ ใสใจและเขาใจลูกคา รวมไปถึงพัฒนาทักษะการขายใหเปนมืออาชีพ ซึ่งเปนปจจัยสำคัญ

ท่ีชวยสรางความแตกตางใหกับสินคาและบริการ เพ่ือสรางยอดขายใหเติบโตอยางตอเน่ืองไดในระยะยาว

ดวยเทคนิคการขายแบบมืออาชีพท่ีออกแบบมาเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของกระบวนการขาย

ตลอดจนสรางความเขาใจในลูกคาทำใหผูเขาอบรมไดเรียนรูตั้งแตการสรางทัศนคติที่ดีของการเปนนักขาย

มืออาชีพและกระบวนการขายแบบมืออาชีพทั้ง 7 ขั้นตอน พรอมการลงมือฝกปฏิบัติจริง เพื่อสรางยอดขาย

ใหเติบโตอยางตอเนื่องและครองใจลูกคาไดในระยะยาว

1. การสรางทัศนคติเชิงบวกในงานขาย
2. ความแตกตางระหวางนักขายทั่วไป และ นักขายมืออาชีพ
3. ความสำคัญและประโยชนของการขายมืออาชีพ
4. 7 ขั้นตอน การขายแบบมืออาชีพ
    4.1) เตรียมตัวอยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
 • การคนหาวาใครคือลูกคาที่แทจริง
 • เคล็ดลับการต้ังเปาหมายอยางไรใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จ
 • เตรียมตัวจากภายใน สูภายนอก เพื่อภาพลักษณที่ดี
              ของสินคาและองคกร
    4.2) การเปดใจลูกคา
 • เทคนิคการ Rapport เพื่อเปดใจลูกคาและสรางความประทับใจ
              ตั้งแตแรกพบ
 • การวิเคราะหและอานสไตลลูกคาแตละประเภท ดวยแนวคิด DISC
    4.3) การคนหาความตองการที่แทจริงของลูกคาดวยคำถาม
           ประเภทตางๆ และการเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณ
    4.4) การนำเสนอสินคาอยางไรใหโดนใจลูกคา ดวยเทคนิคการเปลี่ยน     
           Rational Benefits เปน Emotional Benefits และ FAB
    4.5) วิธีการตอบคำถามและจัดการกับขอกังวลของลูกคาแตละประเภท
    4.6) เทคนิคการปดการขายอยางไรใหไดใจลูกคา
    4.7) การประเมินและพัฒนาตนเอง

เพ่ิมประสิทธิภาพการขาย ใหไดยอดขายเพ่ิมข้ึน โดยใชทรัพยากรนอยลง 

สรางทัศนคติท่ีดีในการเปนนักขายมืออาชีพ

เขาใจความแตกตางระหวางนักขายท่ัวไป และ นักขายมืออาชีพ

เขาใจกระบวนการขายแบบมืออาชีพ

เขาใจลูกคาแตละประเภท เพ่ือเลือกรูปแบบวิธีการส่ือสารและนำเสนอ
ใหกับลูกคาแตละประเภท ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สามารถสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาในระยะยาว เพ่ือใหเกิดการซ้ือซ้ำและบอกตอ

รูแนวทางในการหาความตองการท่ีแทจริงของลูกคา
และสามารถจัดการกับขอกังวลใจของลูกคาได
เพ่ือปดการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ



ภญ.สุดารัตน โชคกิจชัย

หัวขอที่บรรยาย (บางสวน)

• Level Up Sales Performance 

  "เพิ่มยอดขายอยางไร ไดทั้งกำไรและใจลูกคา"

• วางแผนธุรกิจ พิชิตตลาดพมา

• Understand yourself and customers (DISC) 

  "รูใจเขา เขาใจเรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน"                         

• Leadership development from Good to Great                      

• Negotiation Skill                                                            

• Teamwork                                                                      

 Time and Priority management

• Professional Presentation 

• Customer Service Excellence

• Train the trainer

• Conflict Management

การศึกษา
• ปริญญาโท International Business, Macquarie 
  University, Australia
• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน (บางสวน)
• Sales and Marketing Coordinator, Indochina 
  บริษัท TRB Chemedica (Thailand) Ltd.
• Product Manager บริษัท R.X. company Ltd.
• Marketing and Business Development Manager 
  บริษัท Bioclin Asia (Thailand) Ltd.
• Product Specialist, Medical Scientific Liaison 
  and Medical Representative 
  บริษัท GlaxoSmithKhline (Thailand) Ltd.

ประสบการณบรรย (บางสวน)
• T.C Pharmaceutical Ltd., Myanmar
• Public seminar “Secret to Success 360º" 
• Public seminar “Business Transformer 4.0” 
• บริษัทในเครือ CMC Biotech Co.,Ltd (Innovex Holdings Co.Ltd, 
  Healthcare Enterprise, Thai GL Co.Ltd) 
• สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.) 
• บริษัท Delta Electronics (Thailand) PCL 
• คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
• Charmer Clinic 
• สำนักงานระบาดวิทยา, กระทรวงสาธารณสุข  
• มิตซูบิชิ โลจิสติกส ประเทศไทย จำกัด 
• องคการเภสัชกรรม   • ขายดีดอทคอม  • บริษัท บางกอก สกรีน จำกัด
• รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศ   • บริษัท เทอราโกร เฟอรติไลเซอร จำกัด
• บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จำกัด (มหาชน) • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
• มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  • บริษัท บี. บราวน (ประเทศไทย) จำกัด.
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ใบตอบรับ

หากทานสนใจสมัครเขารวมการอบรม กรุณากรอกรายละเอียด สง Fax ใบตอบรับกลับมาที่ 02 860 7873 หรือสง Email มาที่ info@deonetraining.com

สมัครสมาชิก สิทธิพิเศษสำหรับ

2,500 บาท / ป

  จายเพียง 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

สมัคร 5ทาน 3 ทาน
(จำนวน 2 ใบ)

  จายเพียง สมัคร 7ทาน 4 ทาน
(จำนวน 2 ใบ)

  จายเพียง สมัคร 9ทาน 5 ทาน
(จำนวน 2 ใบ)

SALES PERFORMANCELEVEL UP
อัตราคาอบรม / ทาน

12,000 THB
หัก ณ ที่จาย 3%

360 THB
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

840 THB
รวมจายสุทธิ
12,480 THB

ชำระเงินโดยสั่งจายเช็คในนาม

บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

หรือโอนเงินเขาบัญชี
บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนโอเดี้ยน บัญชีออมทรัพยเลขที่179-2-01396-7

หักภาษี ณ ที่จาย 3%

เลขประจำตัวผูเสียภาษี 0105548058192

บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร ชั้น 12 หอง 123 ถ.สาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

** หมายเหตุ หากตองการยกเลิกหลักสูตรตองแจงลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห  มิฉะนั้นทานตองชำระคาใชจายรอยละ 50 ของคาธรรมเนียมการอบรม


