Course:

Customer Management by Sales Touch Point
กลยุทธ์ การบริ หารลูกค้าแบบ Sales Touch Point
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ในภาวะเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น ลูก ค้ า มี ตัว เลื อ กในด้ านของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งมาก ท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็ วในเรื่ องของการตัดสินใจซือ้ สิน ค้ า และบริ การ เป็ นเหตุให้ องค์ กรต้ องพัฒ นาศักยภาพกลยุทธ์ และ
ความสามารถของทีมบุคลากรให้ มากขึ ้น เพื่อรักษาลูกค้ าเก่าและสร้ างความจงรักภักดี มิให้ ลกู ค้ าเปลี่ยนใจไปเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์
และบริ การของคู่แข่ง นอกจากนัน้ ยังต้ องแสวงหาลูกค้ าใหม่ไปพร้ อมๆ กัน เพื่ อเพิ่ มความแข็งแกร่ งให้ กับองค์ กร ดังนัน้ หาก
สามารถยกระดับความสามารถในการจัดการบริ หารลูกค้ าแบบ Sales Touch Point ได้ ตลอดเวลาและในทุกๆ ครัง้ ที่ลกู ค้ าเข้ ามา
สัมผัสองค์กรได้ มากขึ ้นเท่าใด ก็จะสามารถสร้ าง ขยายฐาน และรักษาลูกค้ าไว้ กบั องค์กรได้ มากขึ ้นเท่านัน้
หัวข้ อการสัมมนา:
 กลยุทธ์การเป็ นผู้นาตลาด
 Sales Touch Point ในยุคตลาด 3.0
 ความสาคัญของ Sensory Marketing กับ Sales Touch Point
 Sales Touch Point กับ Customer Experience Marketing
 ความลับในการเข้ าหาลูกค้ า ลูกค้ าเข้ าหาได้ ง่ายกว่าที่คดิ
 ผู้บริ หารระดับสูงจึงต้ องทาตัวให้ ลกู ค้ าเข้ าหาได้ งา่ ย
 The Promotion – Expectation Chain
 Integration and Total Connection
 การทางานเป็ นทีม
 ความผิดพลาด 10 ประการในการพัฒนาทีมงาน
 หลักการบริ การลูกค้ าแบบบูมเมอแรง
 การแสวงหาความใกล้ ชิดกับลูกค้ า
 การเงี่ยหูฟังลูกค้ า
 ท่านมีวิธีปอ้ งกันโรค “กัปตันร้ านอาหาร” อย่างไร
 แบบทดสอง Ear-Q
 Customer Panel
 ทาอย่างไร จึงได้ รับคาตาหนิมากขึ ้น
 กับดักที่พงึ ระวังในการบริ การ
 การจัดการกับคาตาหนิซงึ่ เป็ นสิง่ ง่ายมาก
 การเผชิญหน้ ากับลูกค้ า
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การแต่งกายและอารมณ์เพื่อความสาเร็ จในการเข้ าพบลูกค้ า
การแสดงออกเพื่อความสาเร็ จในการพบลูกค้ า
วิธีการจาชื่อลูกค้ า
การสร้ างความเพลิดเพลินให้ ลกู ค้ า
ลูกค้ าภายใน
Lip Service ได้ ผลดีแค่ไหน
Workshop การสร้ าง Emotional Value
Workshop คนดีชอบแก้ ไขคนอย่างไรชอบแก้ ตวั
Workshop Love Me Love My Dog
Workshop การให้ อิสรภาพกับคนในแนวหน้ าในการให้ เขาสร้ างสรรค์สงิ่ ที่คิดว่าเป็ นประโยชน์กบั การบริ การ
Workshop การขอบคุณและขอโทษ
Moment of Truth และ Workshop
การแก้ ไขเมื่อผู้มาติดต่อติหรื อบ่น
Workshop การทาให้ ลกู ค้ าเข้ าใจว่าเรากาลังฟังอย่างตังใจ
้
Customer Service Evolution
การสร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการมุง่ สูล่ กู ค้ า
มาตรฐานการทางานและให้ ข้อมูล
วงจร Sales Touch Point ที่มีประสิทธิภาพ
CEM Loyalty Ladder
10 แนวทางในการสร้ างสัมพันธภาพเชิงประสบการณ์
การสร้ างสัมพันธภาพผ่าน Brand, CEM, People Touch Point
ผลเสียจากการสร้ างประสบการณ์แย่ๆ เดิมๆ ให้ กบั ลูกค้ า
5 ขันตอนในการสร้
้
างและบริ หารประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิระหว่างพนักงานกับลูกค้ าในการสร้ างประสบการณ์ใหม่
กลยุทธ์การสร้ างลูกค้ าที่จงรักภักดี
การอบรมและพัฒนาด้ านบริ การที่เกี่ยวกับ Sales Touch Point

รูปแบบการสัมมนา:
 การสัมมนาหลักสูตรนี ้ มุง่ เน้ นผู้เข้ าสัมมนาเป็ นศูนย์กลาง โดยเน้ นการมีสว่ นร่วมและมีการทา Workshop และบทบาทสมมุติ
พร้ อม VDO ประกอบการสัมมนา
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วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
การศึกษา
 บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาเอก การบริ หารธุรกิจจากสหรัฐอเมริ กา (PhD in Management, American University of Human Sciences, USA)
ประสบการณ์ ทางาน
 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ลัคกี ้สตาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด
 รองผู้อานวยการฝ่ ายขาย บริ ษัท โอสถสภา จากัด
 ผู้บริ หารการขายอาวุโส บริ ษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย จากัด
 ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมพนักงานขาย บริ ษัท ยิลเลตต์ (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาการขาย บริษัท เป็ ปซี่โคล่า อินเตอร์ เนชัน่ แนล เช้ าท์อีสเอเซีย จากัด
 ผู้จดั การภาค บริ ษัท พร๊ อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จากัด (พี แอนด์ จี)
 ผู้จดั การทัว่ ไป สายงานการขาย บริ ษัท ทีโอเอ จากัด
 ผู้จดั การฝ่ ายขายทัว่ ไป บริ ษัท โฟร์ โมสต์ ฟรี สแลนด์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) หรื อโรงแรมทีเ่ ทียบเท่า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
ราคา 5,900 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด (สานักงานใหญ่) 573/140 ซอยรามคาแหง 39 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภาษาไทย)_________________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________________________

ตาแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่ าย: _____________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทางาน: ___________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:__________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์ โทรศัพท์_____________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบความชัดเจนครบถ้ วน เพื่อความถูกต้ องของใบเสร็ จ/ใบกากับภาษี ที่ทา่ นจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกากับภาษี: ______________________________________________ ตามชื่อบริ ษัทด้ านบน
ที่อยูท่ ี่ให้ ระบุในใบกากับภาษี : _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอียดและสารองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน

โอนเงินเข้ าบัญชี บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนาคารธนชาต สาขาเอสพละนาด รัชดา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ _________________
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีแ่ ยกศรี วรา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ _________________

ถือเช็คจ่ายหน้ างานในนาม บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด

จ่ายเงินสดหน้ างาน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax มาพร้ อมกับ
สาเนาการโอนเงินที่ 0-2949-0991 *
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสารองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสารลงทะเบียนครบถ้ วนและชาระเงินแล้ วเท่านัน้
 เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งยืนยันการลงทะเบียนของท่านอีกครัง้ หลังจากได้ รับเอกสาร
 ในกรณีที่ทา่ นสารองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สามารถเข้ าร่วมการสัมมนาได้ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าก่อนวันงานอย่างน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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