Course:

The Secret to Build Service beyond Expectation
เคล็ด(ไม่)ลับกับแนวคิ ดและแนวทาง สร้างบริ การเหนือความคาดหมาย
Duration:

1 Day (09:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั ของโลกธุรกิจนัน้ นอกจากการแข่งขันในเรื
้ ่ องของคุณภาพ ราคา หรื อคุณสมบัติของตัวสินค้ าแต่ละชนิด ซึง่ แทบจะ
ไม่ค่อยต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ จึงทาให้ ผ้ บู ริ โภคไม่ได้ ใช้ ประเด็นเหล่านี ้เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเลือกใช้ หรื อเป็ นลูกค้ า แต่
ปั จจัยที่เข้ ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกใช้ สนิ ค้ าของผู้บริ โภคนัน้ คือความแตกต่างของการสร้ างการรับรู้ ของสินค้ า
บริ การ หรื อแม้ กระทัง่ แบรนด์สนิ ค้ านัน้ รวมถึงการให้ บริ การตังแต่
้ ก่อนการขาย ระหว่างขาย จนถึงหลังการขายของผู้ขาย
ดังนัน้ หลักสูตร “เคล็ด(ไม่)ลับกับแนวคิดและแนวทาง สร้ างบริ การเหนือความคาดหมาย” จึงได้ รวบรวมแนวคิด กลยุทธ์
เชิงการตลาดในการสร้ างการรับรู้ แบรนด์ ตัวสินค้ าและบริ การของแบรนด์ชนน
ั ้ าทัว่ โลกมาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ู เป็ นแนวทาง รวมถึงเรี ยนรู้
เคล็ดลับและฝึ กใช้ เครื่ องมือในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้ างบริ การที่ประทับใจให้ กับลูกค้ าอย่างได้ ผล และสามารถ
นาไปปรับใช้ ได้ จริ ง ซึง่ นาไปสูค่ วามสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ :
 ผู้เข้ ารับการอบรมตระหนักถึงความสาคัญของการรับรู้ของลูกค้ าที่มีตอ่ แบรนด์ สินค้ า หรื อบริ การ ในมุมทีต่ า่ งจากอดีต
 ได้ เรี ยนรู้และฝึ กการใช้ เทคนิค เครื่ องมือต่างๆ ด้ านการสือ่ สารที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ ง ในการสร้ างความประทับใจให้
ลูกค้ าด้ วยการบริ การที่เหมาะสมกับลูกค้ าประเภทต่างๆ รวมถึงรับข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อโต้ แย้ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 สร้ างความมัน่ ใจ และทัศนคติทดี่ ตี อ่ งานบริการอย่างยัง่ ยืน
หัวข้ อสัมมนา:
 เคล็ด(ไม่)ลับในการสร้ างการรับรู้และบริ การเหนือความคาดหมายของแบรนด์ชนน
ั ้ าต่างๆ
 ความท้ าทายของสถานการณ์ปัจจุบนั ที่สง่ ผลให้ ธุรกิจต่างๆ ต้ องปรับตัวครัง้ ยิ่งใหญ่
 ทาไม ต้ องปรับตัวและเปลีย่ นแปลง
 ทาไม คนส่วนใหญ่ถึงไม่ยอมปรับตัวและเปลีย่ นแปลง
 ทาความเข้ าใจระดับความพึงพอใจของลูกค้ า 3 ระดับ
 เคล็ด(ไม่)ลับ กับ 3 หัวใจสาคัญ ในการสร้ างบริ การเหนือความคาดหมาย
 ทัศนคติเชิงบวก
 เป้าหมายที่ยงิ่ ใหญ่เพื่อให้ บริ การเหนือความคาดหมาย
 การให้ บริ การที่เป็ นเลิศผ่านการสือ่ สารและแสดงออก
 เจาะลึก ฝึ กเทคนิคการสือ่ สารและการแสดงออกเพื่อสร้ างบริ การเหนือความคาดหมาย
 เข้ าใจธรรมชาติของมนุษย์
 ผลกระทบที่เกิดขึ ้นหากลูกค้ าไม่พอใจ
 ลักษณะลูกค้ า 4 ประเภทที่ควรรู้ และแนวทางสร้ างความสบายใจให้ ลกู ค้ า
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เคล็ด(ไม่)ลับ กับ 3 แนวทางการสือ่ สารสูล่ กู ค้ า เพื่อสร้ างความประทับใจ
 แนวทางสร้ างความประทับใจแรกที่ได้ พบเจอ
 แนวทางและเทคนิคการสือ่ สารอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ในลูกค้ า
 แนวทางการรับมือข้ อร้ องเรี ยนและข้ อโต้ แย้ งอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสัมมนา:
 แนวทางการเรี ยนรู้จะเป็ นลักษณะบรรยาย, ถาม-ตอบ, เรี ยนรู้ผา่ นการทากิจกรรมร่วมกัน, Workshop, Role Play และใช้ สอื่
VDO Clip ประกอบการสอน
เหมาะสาหรับ:
 ผู้ที่ทางานด้ านการบริ การ, พนักงานทุกระดับในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบริ การ, หัวหน้ างาน, ผู้บริ หารระดับต้ น
และระดับกลาง, หัวหน้ าแผนก/ฝ่ าย, รวมทังผู
้ ้ ที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้ านการบริ การ
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้ าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่ า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork

ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com

แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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