เทคนิคการขายและปิ ดการขายเชิงรุ ก (Salesperson)

Course outline

เทคนิคการขายและปิ ดการขายเชิงรุก (Salesperson)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
Sale/Service/Management Consultant

“ปิ ดการขายให้ รวดเร็ว ด้ วยเทคนิคการขายและปิ ดการขายเชิงรุก”
หลักการ/แนวความคิด
 สิ นค้าและบริ การที่มีให้ลูกค้าได้เลือกอย่างมากมายในยุคปั จจุบนั ถือเป็ น ทางเลือกที่ทาให้ การแข่งขัน
ทางธุ รกิจมีความดุเดือดกันพอสมควร การช่วงชิงความได้เปรี ยบนอกเหนือไปจากแบรนด์ ที่คุน้ ตาเชื่อ
ใจแล้วนั้น ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่ง่ายที่จะให้ได้ลูกค้าซักราย เดินเข้ามาเลือกสิ นค้าและบริ การจากองค์กร
ของเรา
 ดังนั้น วิธีหนึ่งที่จะช่วยปิ ดการขายให้ประสบความสาเร็ จได้ ด้วยเวลาที่มีอยูอ่ ย่างจากัด แถมบางครั้ง
ลูกค้าบางรายอาจจะมีเวลาให้เรานาเสนอได้ไม่เกิน

30 – 60

วินาทีเท่านั้น การขาย และปิ ดการขายเชิง

รุ กจึงเป็ นวิธีการขายที่สามารถมีชยั อยูเ่ หนือคู่แข่งได้ในระยะเวลาที่ลูกค้ามีอยูจ่ ากัด และที่สาคัญ ไม่ทา
ให้ลูกค้ารู ้สึกเลยว่าเสี ยเวลา
 ผูเ้ ข้ารับการอบรม จะได้เรี ยนรู้ทกั ษะและเทคนิคต่างๆในการขายเชิงรุ ก การปิ ดการขาย การจัดการข้อ
ร้องเรี ยน การเจรจาต่อรอง การวางแผน ศาสตร์ ในการรับ /รุ กเข้าหาลูกค้าแบบประชิดตัว ในเวลาที่
จากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
“ปิ ดการขายให้รวดเร็ ว ด้วยเทคนิคการขายและปิ ดการขายเชิงรุ ก”

วัตถุประสงค์




เพื่อสร้างแนวคิดทางการขายอย่างมีทกั ษะและเทคนิคการขายเชิงรุ ก
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถเปิ ดและปิ ดงานขายกับลูกค้าได้ทุกรู ปแบบในเวลาที่จากัด
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กบั การขายให้กบั ลูกค้าแบบประชิดตัว

เทคนิคการขายและปิ ดการขายเชิงรุ ก (Salesperson)

เนือ้ หาหลักสู ตร
 เตรี ยมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ “ภายใน/ภายนอก”
 การแต่งกายและเครื่ องประดับ
 กริ ยาท่าทางต่างๆการยืน การเดิน การนัง่ สี หน้า แววตา การว่างท่วงท่า
 การดูแลร่ างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน้า
 การดูแลน้ าเสี ยง การปรับน้ าเสี ยง
 การมีทศั นคติที่ดี มองโลกในด้านบวก
 การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ ฟังแล้วชวนให้เอ็นดู
 การปรับอารมณ์และความรู ้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่องานขาย
 การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่องานขาย เพื่อสร้างประสิ ทธิ ผลที่ดีให้กบั งานขาย
 เตรี ยมความพร้อมด้านบริ หารงานขาย
 จัดสรรองค์ความรู ้ในสิ นค้าและบริ การแบบ One Stop Service
 การจดบันทึก การสรุ ป และการวิเคราะห์เป้ าหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
 การวางกลยุทธ์การบริ หารงานขายของตนเอง
 การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนการบริ หารงานขายของตนเอง
 การสร้างเส้นทางงานบริ หารงานขายของตนเอง (Sales Map)
 เทคนิคการสร้าง Passion ให้กบั ตนเอง
 เทคนิคการขายและปิ ดการขายเชิงรุ ก (มีเวลาจากัด)
 จัดเตรี ยมเครื่ องมือการขายเชิงรุ ก
 สารวจการขายเชิงรุ กด้วยการเดินทัว่ ทุกพื้นที่
 วิเคราะห์ตาแหน่งพื้นที่การขายขององค์กร
 วิเคราะห์ตาแหน่งการยืนของตนเอง
 วิเคราะห์ตาแหน่งของคู่แข่งรอบข้าง
 วิเคราะห์เวลาของลูกค้า
 60 วินาทีแรก กับผลลัพธ์ 60%

 ค้นหาลูกค้าก่อนการขาย
 การสื่ อสารด้วยจิตวิทยา
 การสร้างความไว้วางใจ

เทคนิคการขายและปิ ดการขายเชิงรุ ก (Salesperson)
 วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการ
 วิเคราะห์การตัดสิ นใจของลูกค้า
 การนาเสนอการขายที่มีเวลาจากัด
 การเข้าหาและการจับลูกค้า
 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรี ยนและการเจรจาต่อรอง
 การปิ ดการขาย กับผลลัพธ์ที่เหลืออีก 40%
 การติดตามผล
 ปิ ดการขายได้ : การบริ การและการติดตามลูกค้าหลังการขาย
 ยังปิ ดการขายไม่ได้ : การบริ การและการติดตามลูกค้าเพื่อปิ ดการขาย
 เทคนิคการวางแผน
 การวางแผนงานประจาวัน
 การวางแผนวิเคราะห์ลูกค้า
 การวางแผนนัดหมายลูกค้า
 การวางแผนบริ หารเวลา
 กรณี ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
 Workshop แบ่งกลุ่มฝึ กปฎิบตั ิ
 ให้โจทย์การขายในรู ปแบบต่างๆที่อยูต่ ่อหน้าลูกค้า ด้วยเวลาที่มีจากัด
 วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงการขายและบริ หารจัดการลูกค้าแบบประชิดตัว
 นาเสนอถึงการขายและการใช้เทคนิคต่างๆต่อลูกค้า
 ผูเ้ ข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่ วมกันวิเคราะห์ความสาเร็ จของแต่ละกลุ่มที่นาเสนอ
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
 สรุ ปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้ารับการอบรม
 ข้อคิดฝากให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึ กปฎิบตั ิให้เกิดการพัฒนาที่ดียงิ่ ขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)


การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์



เน้นให้มีส่วนร่ วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมออกมา



ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

เทคนิคการขายและปิ ดการขายเชิงรุ ก (Salesperson)

สไตล์การสอนของวิทยากร
 Psychology for motivated thinking (

การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุน้ ความคิด)

 Training interactive for leverage the real performance (

การฝึ กอบรมเชิงโต้ตอบสาหรับการใช้

ประโยชน์จากการปฏิบตั ิจริ ง)
 Psychology (

จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

คือการนาจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึ กอบรม และกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนอยูต่ ลอดในเชิงโต้ตอบ
แบบอินเตอร์แอคทีฟ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้


พนักงาน

