タイ人営業職向け・公開講座

強いタイ人営業チームを作る1Day研修、

最強マインドセットと売れる技術

せんか？
離職率の高さと低い意欲・成果に悩んでいま
貴社の営業、
採用しても営業職がすぐ辞めてしまう・
・
・
悪循環が経営を圧迫している

コストをかけても定着しない、
営業リーダーが育たない・
・
・

なんとか定着しても、
多くは成長意欲がなく、
次のレベルアップをどうすればいいのか？・
・
・

など、タイでは営業職の定着化と戦力向上がとても大きな課題になっています。

このような悩みに答える、自ら努力と工夫をする
営業の最強マインドセットとコンサルティングセールスの極意を学ぶ1Day研修。

日時

2019年11月22日（金）

9:00〜17:00 (開場8:45)
参加費 THB8,000（VAT別） 言 語 タイ語
会場

Jasmine Building 22F Meeting Room
※BTS Asokから徒歩3分

公開講座内容
午前

売れる営業脳とマインドセットの極意

本来、営業とはクリエイティブな仕事である
● 売れる営業脳の仕組みとは
●

講師紹介

午後

最強の営業ノウハウ17のスキル

最強の営業17のスキルを実践を通して学ぶ
● 顧客とWin-Winになる交渉術
●

Prasong Thongsukprasong

beyond global (Thailand) Co., Ltd. Facilitator

カセサート大学農学部を卒業後、タマサート大学にてMini-MBA修得。
その後、National Institute of Development Administrationにて行政学の修士号修得。
Kaiser Training Leadership, HILL Training & Development, 泰日経済技術振興協会(TPA), NIDA大学, Police College (Institute of Police Administration Development), Red Cross Society, BMA Training & Development Instituteなど多くの機関で
Advisor及び特別講師を務める。現在はbeyond global (Thailand)のファシリテーターとして、様々な人材育成トレーニングを提供し、数
多くの日系企業の組織変革に貢献している。

開
催
概
要

対象 タイ人営業担当者
（候補者含む）
向け
日時 2019年11月22日
（金）
9:00〜17:00
（開場8:45）
会場 Jasmine Building 22F Meeting Room ※BTS Asokから徒歩3分
参加費 THB8,000（VAT別）※事前振込制。別途、Invoiceをお送り致します。 言語 タイ語
お申込み 右記のウェブリンクよりお申込みください。http://bit.ly/2lA503k
問い合わせ info̲thai@beyond-g.com ※お席に限りがございますので、お早めにお申し込みください。ご同業の方のお申し込みはご遠慮ください。
※最小開催人数に満たない場合、延期の可能性がございます。

©2019 Copy r ig ht beyond g loba l g roup. A l l r ig ht s reser ved.

สัมมนาสำหรับพนักงานขายชาวไทย

การอมรบการสรางทีมขายที่แข็งแกรง

แนวคิดและเทคนิคการขายอันทรงพลังใน1วัน

จูงใจในการทำงาน และไมสรางผลลัพธ？

คุณกำลังมีปญหาเหลานี้หรือไม .. พนักงานขายลาออกบอย ขาดแรง
เครียดจากการทำยอดขายไดไมถึงเปา・・・

ถึงแมจะจางมาดวยเงินเดือนสูง พนักงานก็ยังคงลาออก,
ไมสามารถสรางผูนำในทีมเซลลได ・・・

แมวาพนักงานจะไมลาออก
แตก็ไมกระตือรือรนที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อใหกาวหนา
แลวเราจะทำอยางไรตอไปดี ・・・

ปญหาในการสรางทีมขายที่แข็งแกรง กำลังกลายเปนประเด็นสำคัญมากขึ้นในปจจุบัน

หากคุณกำลังเผชิญปญหาเหลานี้ การอบรมนี้คือคำตอบ
คุณจะไดเรียนรูสุดยอดแนวคิดในการขายอยางสรางสรรค และเทคนิคการขายแบบ consulting 1วัน

กำหนดการ
คาสัมมนา
ภาษา
สถานที่

22 พฤศจิกายน 2019 (ศุกร) เวลา 9:00〜17:00
（ประตูเปด 8:45）
THB8,000（ไมรวม VAT)
ไทย
หองประชุม อาคารจัสมิน ชั้น 22

3นาที

※ เดินจาก BTS อโศก ประมาณ

เนื้อหาการอบรม
ชวงเชา Mindset และวิธคี ดิ ของพนักงานขายทีป่ ระสบความสำเร็จ
●
●

ทีจ่ ริงแลว การขายเปนงานทีอ่ าศัยความคิดสรางสรรค
โครงสรางและวิธคี ดิ ของพนักงานขายทีป่ ระสบความสำเร็จ

ชวงบาย สุดยอดเทคนิคการขายโดยการใชทักษะ 17 ขอ
●
●

เรียนรูสุดยอดทักษะการขายทีไ่ ดผลทัง้ 17 ขอ ผานการลงมือปฏิบตั ิ
เทคนิคการตอรองกับลูกคาเพือ่ ความ Win-Win

แนะนำวิทยากร Prasong Thongsukprasong

beyond global (Thailand) Co., Ltd. Facilitator

รายละเอียด

หลักจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทานไดเขาศึกษาตอจนสำเร็จหลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตามดวยหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สถานบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (NIDA)
ปจจุบนั ทานดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถาบันฝกอบรม Kaiser Training Leadership ทีป่ รึกษาสถาบันพัฒนาผูนำ HILL Training & Development.
อาจารยพิเศษโครงการ Mini Master Management คณะรัฐประศาสนศาสตร NIDA
วิทยากรประจำสถาบันสงเสริมเทคโนโลยีสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีป่ น)
ุ
วิทยาลัยการตำรวจ สถาบันพัฒนาขาราชการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชัน้ สูงและโครงการผูนำระดับผูบังคับการขึน้ ไป
วิทยากรประจำสภากาชาดไทย สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร และ วิทยากรพิเศษ บริษทั บียอนด โกลบอล(ประเทศไทย) จำกัด
ทานมีความทุมเทและมุงมัน่ ในการจัดการฝกอบรมทีห่ ลากหลาย เพือ่ การพัฒนาบุคลากรดวยความปราถนาใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ สำหรับองคกรสัญชาติญป่ี นุ

กลุมเปาหมาย เหมาะสำหรับพนักงานขายชาวไทย (หรือผูที่สนใจงานขาย) กำหนดการ 22 พฤศจิกายน 2019 (วันศุกร) 9:00〜17:00 (ประตูเปด 8:45)
สถานที่ หองประชุม อาคารจัสมิน ชั้น 22 ※ เดินเพียง 3 นาทีจาก BTS Asok
คาใชจาย THB8,000 (ไมรวม VAT) ※ กรุณาโอนเงินลวงหนาเพื่อสำรองที่นั่ง Invoice จะถูกจัดสงใหภายหลัง
ภาษา ภาษาไทย
วิธีสมัคร กรุณาลงทะเบียนทางเว็บไซตเพื่อเขารวมอบรม ตาม URL ดานลางนี้ http://bit.ly/2lA503k
※ เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนเขารวมอบรมลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์งดการเขารวมสำหรับผูที่อยูในธุรกิจประเภทเดียวกัน
สอบถามเพิ่มเติม info_thai@beyond-g.com
※ ในกรณีที่ผูลงทะเบียนไมถึงจำนวนขั้นต่ำ อาจมีการเลื่อนวันอบรม
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