หลักสูตร เทคนิ คการนาเสนองานขายอย่างมีประสิทธิภาพ
EFFECTIVE SALES PRESENTATION TECHNIQUE
การนาเสนอขายทีด่ จี งึ มีส่วนสาคัญอย่ างยิง่ ต่ อองค์ กรและต่อนักขาย ในการกาหนดความสามารถในการขาย ดังนั้น การ
เตรียมตัวในการนาเสนอขายจึงถือว่ าเป็ นหัวใจสาคัญอีกประการหนึ่งทีน่ ักขายจะพึงการทาและให้ ความสนใจ
การเสนอขาย คือการอธิบายให้ ลูกค้ าได้ ทราบถึงรายละเอียดต่ างๆ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และผลประโยชน์ และสิทธิพเิ ศษต่ างๆ
ทีจ่ ะได้ รับ ตลอดจนการโน้ มน้ าวให้ ลูกค้ าเกิดความต้ องการในตัวผลิตภัณฑ์ ขนึ้ มา การนาเสนอขายทีด่ จี งึ มีส่วนสาคัญอย่ าง
ยิง่ ต่ อองค์ กรและต่ อนักขาย ในการกาหนดความสามารถในการขาย ดังนั้น การเตรียมตัวในการนาเสนอขายจึงถือว่ าเป็ น
หัวใจสาคัญอีกประการหนึ่งทีน่ กั ขายจะพึงการทาและให้ ความสนใจ

แค่เริ่มก็ “มองเห็นโอกาส”
ความสาค ัญของการเสนอขาย

1. เพื่อช่ วยให้ ลูกค้ าทีม่ ่ งุ หวังค้ นพบว่ าตนเองต้ องการอะไร
2. เพื่อช่ วยอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ ทสี่ ามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่ างสมบูรณ์
3. เพื่อชี้ให้ ลูกค้ าเห็นว่ าผลิตภัณฑ์ ทสี่ ามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่ างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผมู ้ งุ่ หวังได้สินค้าหรื อบริ การที่ผขู ้ ายนาเสนอขายต่อผูม้ งุ่ หวัง
2. เพื่อชักจูงและโน้มน้าวลูกค้าที่มุ่งหวังให้เกิดความต้องการในสิ นค้าและบริ การ ที่พนักงานขายได้นามาเสนอขาย
3. เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และศรัทธาให้กบั ลูกค้า เกี่ยวกับการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพได้
4. เพื่อเสริ มสร้างความสาเร็ จของการขาย
5. เพื่อชี้ให้ลูกค้าได้เห็นถึงปั ญหา ความต้องการ และความจาเป็ นที่จะต้องซื้อสิ นค้าและบริ การในขณะที่ไม่มีสินค้าอื่น

สามารถตอบสนองได้
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้เทคนิคการให้การนาเสนอการขาย
2. ผูเ้ ข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพที่ดี สร้างความมัน่ ใจในการเข้าไปนาเสนองาน
3. ผูเ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้เทคนิ คการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม
4. ผูเ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ การวิธีการเปิ ดการนาเสนอและสานสัมพันธ์กบั ลูกค้า
5.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาเทคนิคที่เรี ยนรู ้ไปปรับใช้ในการทางานจริ ง

หัวข้ อการอบรม
1. บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขายที่มีประสิ ทธิภาพ
2. เทคนิคการขายแบบผูใ้ ห้คาปรึ กษา ( consultative selling) ได้ผลอย่างไร
3. ตระหนักถึงหน้าที่ สร้างจิตสานึกรักงานขายด้วยตัวเอง
4. ช่องทางการขาย ขยายโอกาสสร้างยอดขาย
5. องค์ประกอบของการเสนอขายที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ
6. การโน้มน้าวการตัดสิ นใจ ใช้คาถามแบบใดจึงเหมาะกับกลุ่มคนฟัง
7. สร้างบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ในการนาเสนอ เช่น การแต่งกาย การยืน การเดิน การพูด
8. การใช้ภาษากาย การใช้สายตาที่ดี ในการพูด เทคนิคการครองเวที
9. เทคนิ คสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าเพื่อวิเคราะห์โอกาสการขาย นาเสนอสิ นค้า
10. สร้างยอดขายด้วยเทคนิคการเปิ ดและปิ ดการขาย การขจัดตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า
11. เทคนิคการตอบคาถามของลูกค้าหรื อผูฟ้ ัง เพื่อเปิ ดโอกาสแนะนาการขาย
12. การติดตามผลและบริ การหลังการขาย- บริ การอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ
13. ข้อควรปฏิบตั ิในขณะขายเพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า

กลุ่มเป้ าหมาย
ระดับพนักงาน หัวหน้ างานขึ ้นไป
รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 50 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุม่ / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุม่ 50%
ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00 – 16.00 น.
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