ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลั กสูตร

สุดยอดนักขายเชิงรุก
(Super Proactive Sales)
ที่ มาของหลักสูตร
จะเนนในเนื้อหาสําหรับนักขายใหรูถึงสภาพตลาดของกลุมเปาหมาย สามารถทําการวิเคราะห ต ลาดได
อยางมีคุณภาพ และสรางความสมบูรณแบบในความเปนนักขาย ที่เปนหัวขอสํ า คั ญ ที่ นํา ไปประยุ กต ใช สํ า หรั บ
การขายใหเปนลักษณะในรู ป แบบเชิ งรุ กมากขึ้ นในการเข า หาลู กค า มากกว า การรอลู กค า และเชิ งรุ กในแง ที่
จะตองวิเคราะหพิจารณาปจจัยหลัก 4 C ซึ่งเปนการขายแบบบุกตลาด โดยการเจาะลึกปจจัยดังกลา วให มี ความ
เข า ใจ รู ลึ ก รู แ บบเชี่ ยวชาญที่ ส ามารถนํ า ไปปรั บ ใช ใ นงานขายในตั ว บุ คคลในลั ก ษณะการทํ า ยอดขาย
ในความสุดยอดนักขายแบบมืออาชีพ
สิ่งที่ ได้รบั จากการฝึ กอบรม
1) มีความรู ความเขาใจและสรางมาตรฐานความสมบูรณแบบในความเปนนักขาย
2) สรางทัศนคติที่ดีในงานขายในความเปนสุดยอดนักขายเชิ งรุ ก
3) เรียนรูเทคนิค และกระบวนการตางๆ ในการสรา งความเปนสุดยอดนักขาย
4) สามารถบรรลุเปาหมาย และสรางยอดขายไดอยางรวดเร็ว
ระยะเวลาการฝึ กอบรม :

1 วัน (09.00-16.30 น.)

หัวข้อและกิจกรรมการเรี ยนรู้
* เจาะลึกการขายแบบบุกตลาด (4 C)
C 1 : Company ----> องคกร (Marketing Mix) - (4P)
1) Product --> ผลิตภัณฑ,ยอดขายและอัตราการเติบโต,วงจรผลิตภัณฑ,ภาพลักษณของแบรนด,
คุณลักษณะ, คุณประโยชน และจุดขาย
2) Price --> ราคาเทียบตลาดเปนอยางไร เหมาะสมหรือไม สูงหรือต่ําเกินไป
3) Place --> สะดวกกับลูกคาหรือไม ครบทุกชองทางที่สามารถจัดจําหนายหรือไม
4) Promotion --> ไดทําอะไรไปบาง และผลลัพธเปนอยางไร
C 2 : Competitor --> คูแขง
1) การระบุ คูแขงทั้งทางตรง และทางออม
2) การวิเคราะหสวนแบงทางการตลาด (Market Share)
3) การวิเคราะหจุดยืนของผลิตภัณฑ (Product Positioning)
4) การวิเคราะหขอไดเปรียบ (Product Advantage)

C 3 : Customer --> ลูกคา
1) ขนาดของตลาด (Market Size)--> ปริมาณเงินที่ผูบริโภคใชไปในตลาดนั้ นๆ ในแตละป
2) อัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth) --> ปริมาณเงินที่ผูบริโภคใชมากขึ้ นโดยเทียบป
3) วิเคราะหลูกคา (First or Later)--> จัดลําดับลูกคาในการไปกอนและหลัง
4) วิเคราะหความตองการของลูกคา (Needs and Want) --> ตั้งคําถามเชิงลึก
5) บทบาทในการซื้อของลูกคา (Consumer Buying Roles)--> เช็คสถานะบทบาทของลูกคา
C 4 : Capability --> ศักยภาพของนักขาย
1) แนวคิ ดและทัศนคติในงานขาย
2) การบริหารการขาย (Sales Management)
3) เทคนิคการวางแผนการขาย (Sales Objective -->Sales Planning)
4) การรูจั กตนเอง
5) บุคลิกภาพ การวางตัว (มาดนักขาย)
6) การบริการ และการติดตามการซื้อซ้ํา
ผู้เข้าฝึ กอบรม เหมาะสําหรับนักขายทุกระดับ
วิธีการและรูปแบบการฝึ กอบรม
1) บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง
2) การอภิปรายรวม และกิจกรรมกลุมแบบระดมความคิดตลอดการฝกอบรม
3) Workshop - กรณีศึกษา แบบตัวอยางจริงจากงานขาย
4) สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเขาใจ
วิทยากร
อาจารย์สุกิจ ตรี ยุทธวัฒนา
การศึกษา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร (ความสัมพันธระหวางประเทศ) (Political Science, International
Relation) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และเอกชน) (Master of Management, Public
Administration) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)
ประสบการณ์ การทํางาน
ประสบการณดานการขายและการตลาด ดานบริการลูกคา ดานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวม
แลวเกือบ 25 ป จากบริษัทและองค กร ชั้นนําหลายแหง
ประสบการณดานการตลาดขายตรงและดานการเปนวิทยากรมามากกวา 20 ป
* ผูจัดการฝายขายและฝกอบรม บริษัท สปอรตทรอน อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท ลาชูเล คอสเมติคส (ประเทศไทย) จํากัด
ผูบริหาร และที่ปรึกษา ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายพัฒนาองคกร และธุรกิจ บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล
เทคโนโลยี จํากัด

ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาดานพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบใหกบั หนวยงานองคกร บริษทั เอกชนทั่วไป และองคกรระบบขาย
ตรงหลายองคกร
*อาจารยพิเศษ ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย,
มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
กําหนดการ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
09.00-16.00 น.
เวลา
สถานที่

หมายเหตุ

-

โรงแรมเซนตเจมส สุขุมวิท ซ. 26

บุคคลทั่วไป
สมาชิ ก, โอนเงิ นก่ อน 14 ธ.ค. 2562

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่ านละ 3,200
สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่ านละ 2,900

3,900 + 273 = 4,173
3,500 + 245 = 3,745
3,200 + 224 = 3,424
2,900 + 203 = 3,103

- คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 200%
- ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ําชา-กาแฟ

……………………………..

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา
หลักสูตร
กําหนดการ

……/………/………

สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนตเจมส สุขุมวิท ซอย 26

รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน
บุคคลทั่วไป
สมาชิก , โอนเงินกอน 14 ธ.ค.2562

ราคา + vat 7%
 3,900 + 273 = 4,173
 3,500 + 245 = 3,745
 สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่ านละ 3,200
3,200 + 224 = 3,424
 สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่ านละ 2,900
2,900 + 203 = 3,103

ราคาหลังหัก ณ ที่จาย
 4,173 – 117 = 4,056
 3,745 - 105 = 3,640
 3,424 - 96 = 3,328
 3,103 - 87 = 3,016

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. ..................................................................ตําแหนง.....................................มือถือ....................................
2. ..................................................................ตําแหนง.....................................มือถือ....................................
3. ..................................................................ตําแหนง.....................................มือถือ....................................
4. ..................................................................ตําแหนง.....................................มือถือ....................................
5. ..................................................................ตําแหนง.....................................มือถือ....................................
 ที่ อยูเ่ พื่อออกใบเสร็จ : (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถูกตองในการออกใบเสร็จ)
(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ...........................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี.....................................
 สํานักงานใหญ  สาขา............เลขที่.............หมู..........อาคาร/หมูบาน...................................ชั้น..........
ตรอก/ซอย.......................ถนน...........................แขวง/ตําบล....................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด..................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท...........................โทรสาร.............................................
ผูประสานงาน...................................มือถือ....................................E-mail : ...................................................
 ประเภทธุรกิจ..........................................................................................................................................
 ต้องการหักภาษี ณ ที่ จ่ายหรือไม่  ตองการ  ไมตองการ
กรณี หกั ภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด เลขที่ 34/289 หมูบ านไทยสมบูรณ 2
หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0135556000220

โอนเงินเข้าบัญชี : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเซียรรังสิต
เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
กรุณาแฟกซ ใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283

บริษทั เคเอ็นซี เทรนน่ิ ง เซ็นเตอร์ จํากัด
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com

