หลักสูตร Consultative Selling Training
(การขายอย่ างที่ปรึกษา)
ในปั จจุบนั ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้ าให้ มาซื ้อสินค้ าและบริ การ ดังนัน้ พนักงานขายหรื อทีมงานขายจึงจําเป็ นต้ องมี
ทักษะในการขาย เพื่อให้ ลกู ค้ ารู้สกึ ว่า การตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การในครัง้ นี ้ เป็ นการตัดสินใจทีถ่ กู ต้ อง และเขาได้ รับสินค้ าหรื อบริ การ ที่
สามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาของเขา อีกทัง้ การซื ้อสินค้ าในครัง้ นี ้ ลูกค้ ารู้สกึ ได้ วา่ เขาซื ้อด้ วยความเต็มใจ และได้ สมั ผัสกับพนักงานขายหรื อทีมขาย
ที่มีความเป็ นมืออาชีพ ซึง่ จะสร้ างความไว้ วางใจให้ ลกู ค้ า และทําให้ ลกู ค้ ากลับมาทําธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีก
หลักสูตรเทคนิคการขาย จะช่วยให้ พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริ หารทีมขาย ได้ เข้ าใจถึงความต้ องการของลูกค้ า เข้ าใจปัญหาของลูกค้ า
และวิธีการที่จะนําเสนอสินค้ า ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า รวมไปถึงการแก้ ไขปั ญหาและข้ อขัดแย้ งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ซู ื ้อ
ตัดสินใจได้ อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ ้น รวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า เพื่อก่อให้ เกิดการซื ้อใหม่หรื อซื ้อซํ ้าเพิ่มเขึ ้นด้ วย
วัตถุประสงค์

1.
2.
3.

ได้ เรี ยนรู้ถึงความสําคัญในงานขายอย่างที่ปรึกษาต่อสภาวะการขายในปัจจุบนั
ได้ เข้ าใจหลักการและขันตอนการขายอย่
้
างที่ปรึกษาทีง่ ่ายแต่มีประสิทธิภาพ
สามารถนําเอาบทเรี ยนที่ออกแบบให้ เหมาะต่อลูกค้ า / บริ การ ขององค์กร นําไปเสนอขายอย่างทีป่ รึกษาแก่ลกู ค้ าขององค์กรได้
จริ ง

เนือ้ หาหลักสูตร
เวลา
•
•

09.00 – 16.00

•
•
•

•
•
•
•

รายละเอียด
เปิ ดมุมมองของพนักงานขายแบบมืออาชีพ
การเรี ยนรู้พฤติกรรมของพนักงานขายแบบต่าง ๆ
-พนักงานขายที่มงุ่ แต่จะขาย
-พนักงานขายที่เป็ นทีป่ รึกษาของผู้ซื ้อ
ความเข้ าใจในตัวผลิตภัณฑ์ องค์กร และตนเอง
การอ่านใจลูกค้ าจากคําพูด นํ ้าเสียง คําถาม และบุคลิก
เหตุผลที่คนซื ้อและไม่ซื ้อสินค้ า
-เหตุผลที่คนไม่ซื ้อ
-การขจัดเหตุผลที่คนไม่ซื ้อ
ความแตกต่างของนักขายเชิงที่ปรึกษา กับ นักขายทัว่ ไป
บทบาทของนักขายแบบที่ปรึกษา
ความสําคัญของการขายเชิงที่ปรึกษา
ความเชื่อมัน่ ในตนเองของนักขายแบบที่ปรึกษา
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• กระบวนการขายเชิงที่ปรึกษา
- การเปิ ดการขายทีม่ ี IMPACT
- การค้ นหา IMPACT และความต้ องการ / ประโยชน์ของลูกค้ า
- การหาทางเลือกและสรุป Solution แก่ลกู ค้ า
- การแก้ ไขปั ญหาแก่ลกู ค้ าแบบ Co-Creation
- การปิ ดการขายอย่าง Win Win
• 4 ขันตอนของการขาย
้
- การสร้ างสัมพันธ์
- การค้ นหา
- การโน้ มน้ าวใจและปิ ดการขาย
- การบริ การหลังการขาย
• บทฝึ กและกรณีศกึ ษา Workshop : Consultative Selling – The Solution
• การเชื่อมโยงสูก่ ารทํางานจริ ง และสามารถนําไปใช้ ในบริ บทขององค์กร

รูปแบบการอบรมสัมมนา





บรรยาย
Workshop
Case Study
ชม VDO

ระยะเวลา

1 วัน

กลุ่มผู้เข้ ารับการอบรมสัมมนา



เวลา : 09.00 ถึง 16.00

พนักงานขาย
หัวหน้ าทีมขาย
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