Activities for Enhance your Sales (Service) Team (1D)

Course outline
หลักสู ตร กิจกรรมเพือ่ การพัฒนาทีมงานขายและเพิม่ ยอดขายอย่ างมืออาชีพ
(Activities for Enhance your Sales (Service) Team)
(หลักสู ตร 1 วัน หรื อ 6 ชัว่ โมง)

โดย
อาจารย์ ผู้สอน : อ. กิติศักดิ์ วิวฒ
ั น์ ธนวงศ์ C.Ht. , NLP.
วิทยากรผู้เชี่ ยวชาญการฝึ กอบรม อาทิ Personality Development Pro, Consultative Sales,Pro Presentation Skill,
Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM&CEM, Pro MC & Train the Trainer,
Leadership, EQ ,Training Roadmap, NLP for Sales & Service Excellence and etc.

หลักการและเหตุผล
บนโลกที่กรู ู หลายท่าน เรี ยกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว และตลอดเวลา)) เต็มไปด้วย
กระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู ้แข่งขันกันในเชิงธุ รกิจในรู ปแบบ
แตกต่างหลากหลายและสุ ดขั้วก็เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทัพนักขายถือเป็ นทัพหน้าของธุ รกิจที่ทารายได้เข้า
สู่ องค์กร เป็ นกองทัพที่บ่งชี้ถึงความอยูร่ อดหรื อความรุ่ งโรจน์ขององค์กร ที่ตอ้ งทาการผ่าตัด เสริ มแต่ง พัฒนา
ให้มีความกระฉับกระเฉง กระตือรื อร้น พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนาพาองค์กรสู่ ความรุ่ งโรจน์ในโลกใบใหม่
วิทยากรจึงได้พฒั นาหลักสู ตร Activities for Enhance your Sales (Service) Team (Cross Selling &
Upselling Pro)กิจกรรมเพือ่ การพัฒนาทีมงานขาย และเพิม่ ยอดขายอย่างมืออาชีพ
ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเข้าร่ วมทากิจกรรมที่ สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มี
ชีวติ ชีวา สดชื่นกระตือรื อร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูดการสื่ อสารและการนาเสนอและมีบุคลิกภาพเพื่องาน
ขายอย่างมืออาชีพ ซึ่ งเป็ นกุญแจสาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์กรธุ รกิจและเป็ น
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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เนือ้ หาหลักสู ตร
Session 1 : 9.00-10.20 น.
1. กิจกรรม ปรับเข็มทิศและทัศนคติในงานขาย ด้ วยความฝัน คุณค่ า และความสาเร็จของเรา
วัตถุประสงค์
-เพื่อทากิจกรรมปรับความคิดและทัศนคติในงานขายในเชิงบวก
-เพื่อให้เกิดจิตสานึกรักและเล็งเห็นคุณค่าในงานขาย สิ นค้าที่ขาย
และองค์กรที่ทางานอยู่
2. เกมส์ และกิจกรรมการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางานขายด้ วยการCross Selling & Upselling
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
-หลักการ ใช้ Cross Selling & Upsellingและ5 สิ่ งที่ตอ้ งรู ้ในธุ รกิจการขาย:รู้จกั ตนเอง รู้จกั องค์กร รู้จกั
ผลิตภัณฑ์และการบริ การ รู ้จกั ลูกค้า และรู ้จกั คู่แข่ง
3. กิจกรรม การนาเสนองานขายอย่างมืออาชีพ
-เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจและมีทกั ษะเพิ่มก้าวสู่ การนาเสนออย่างมืออาชีพ
4. กิจกรรมการCross Selling & Upselling
การนาเสนอโดยใช้เทคนิคการสื่ อสารลูกค้าเทคนิคการนาเสนอสิ นค้า
Lunch
Session 3: 13.00-14.20 น.
5. กิจกรรม "อ่ านใจลูกค้ า ท้ าทายยอดขาย ให้ ได้ เป้า”
เพื่อฝึ กวิเคราะห์ ลูกค้า และแข่งขันหาวิธีการ ในการทายอดขายให้ได้เป้ า อย่างยัง่ ยืน
Break
Session 4 : 14.35-16.00 น.
6. กิจกรรม "Boost Up Power for your Team”
ฝึ กและทากิจกรรม ด้ วยศาสตร์ NLP และพลังจิตใต้ สานึก
7. กิจกรรม "สานสั มพันธ์ ระยะยาว ก้ าวสู่ ความสาเร็จ ไปพร้ อมกับลูกค้ า”
ฝึ กกิจกรรม ระดมสมอง กับการทา Customer Relationship Management (การสร้ างความสั มพันธ์ ใน
ระยะยาวกับลูกค้ า)
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ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้าอบรมมีความเชื่อมัน่ และศรัทราในตนเอง และงานขาย ในสิ นค้าที่ทา และในองค์กร
2. ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและขั้นตอนการขายCross Selling & Upsellingได้เป็ น
อย่างดี
3. ผูเ้ ข้าอบรมเป็ นผูม้ ีความสามารถสร้างพลังกาย และใจให้กบั ตนเอง ในงานทาขายและบริ การ ให้
ประสบความสาเร็ จได้
4. ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความสามารถ และมีทกั ษะและการนาเสนอการขายอย่างมืออาชีพ
5. ผูเ้ ข้าอบรมมีความสามารถในการรับมือกับปั ญหา ข้อโต้แย้งของลูกค้าและสามารถสร้างความพึงพอใจ
สู งสุ ดให้ลูกค้าได้
6. ผูเ้ ข้าอบรมมีทกั ษะในทา Customer Relationship Management (การสร้ างความสั มพันธ์ ในระยะยาว
กับลูกค้ า)

รูปแบบการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้ งเพื่อให้ผู ้
เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนาไปปฏิบตั ิตาม อีกทั้งตรงตามเป้ าหมายที่ทางองค์กรได้กาหนดไว้
1. Activity
2. กิจกรรมโดยผูอ้ บรมมีส่วนร่ วม Participative Technique
3. ฝึ กปฏิบตั ิทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ท่านอื่นๆ (Work Shop)
4. แสดงการสาธิ ตจาลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
5. สื่ อมัลติมีเดีย

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบตั ิการ(Workshop) ระยะเวลาใน
การอบรม1วันเต็ม
****สาหรับเอกสารประกอบจัดเตรียมให้ เป็ น Soft File****
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