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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ ารายสําคัญ
(Key Account Management: KAM)

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี @ แนวความคิดใหม่ทีDทกุ คนควรต้ องคํานึงถึง คือ
ลูกค้ าในแต่ ละรายมีความสําคัญไม่ เท่ ากัน เนืDองจากเขาทํารายได้ ให้ กบั องค์กรแตกต่างกัน ดังนัน@ การ
บริหารลูกค้ ารายสําคัญ หรื อ ลูกค้ าทีDสร้ างรายได้ ให้ เราสูง จึงเป็ นกลยุทธ์ทีDทกุ องค์กรต้ องให้ ความสําคัญ
เนืDองจาก ทรัพยากรขององค์กร ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานขาย พนักงานผู้ให้ บริการ รวมถึงงบประมาณนันมี
@ อยู่
อย่างจํากัด ความท้ าทายผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน คือ จะทําอย่างไรทีDจะทําให้ ลกู ค้ ารายสําคัญอยูก่ บั
องค์กรให้ นานแสนนานบนพื @นฐานของความประทับใจต่อสินค้ าและบริการ..... หลักสูตรนี @มีคําตอบ
หลักสูตรนี @ จึงได้ พฒ
ั นาขึ @นมาเพืDอให้ ทีมนักขาย ทีมผู้ให้ บริการ หัวหน้ าทีมขาย ผู้จดั การฝ่ ายบริ การ
รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ ได้ เรี ยนรู้เทคนิค กลไก และ กระบวนการในการบริ หารลูกค้ ารายสําคัญอย่างเป็ น
ระบบ การสร้ างความสัมพันธ์ในระยะยาว เรี ยนรู้หลักเกณฑ์ในการจัดความสําคัญของลูกค้ า ระดมสมองทํา
กิจกรรมประยุกต์การบริหารลูกค้ ารายสําคัญ เมืDอจบการอบรม ผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอด
ความรู้ด้านการให้ บริการอย่างเป็ นเลิศได้ ด้วยตนเอง
OBJECTIVES

1.

เพืDอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจหลักการและเทคนิคในการบริ หารลูกค้ ารายสําคัญ

(Key Account Management: KAM)
2.
3.

เพืDอทํากิจกรรมทีเD กีDยวกับ การบริ หารลูกค้ ารายสําคัญ
เพืDอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้และประสบการณ์ทีDได้ ไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสมในงานทีDรับผิดชอบ

AREAS OF STUDY

1.

มุมองของความสําเร็ จของธุรกิจในยุคนี @

•
2.

ความสําเร็จของธุรกิจในยุคนี @ พิจารณาจากอะไร

เปลียD นแนวคิดการมองลูกค้ า
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•
•
3.
4.
5.

ลูกค้ าทุกรายสําคัญเท่ากัน หรื อไม่
ใครคือ ลูกค้ ารายสําคัญของธุรกิจ

กิจกรรม Workshop: “ลูกค้ารายสําคัญของธุรกิ จของคุณ”
ตัวอย่างการบริ หารลูกค้ ารายสําคัญในโลกธุรกิจ
การวิเคราะห์ และการแบ่งประเภทของลูกค้ ารายสําคัญ

•
•

เกณฑ์ทวัD ไปทีDนํามาใช้ ในการแบ่งประเภทลูกค้ ารายสําคัญ
เกณฑ์ทีDเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

6. กิจกรรม Workshop: “เกณฑ์ในการแบ่งประเภทลูกค้ารายสําคัญ”
7. มิติการเรียนรู้ และ เข้ าใจธุรกิจของลูกค้ ารายสําคัญ
8. วิเคราะห์ความต้ องการทีDแท้ จริงของลูกค้ ารายสําคัญในแต่ละกลุม่
@
างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ ารายสําคัญ
9. ลําดับ/ ขันตอนการสร้
10. การวางแผน และ การสร้ างกลยุทธ์บริหารลูกค้ ารายสําคัญ
11. กิจกรรม Workshop: “การสร้างกลยุทธ์ สําหรับลูกค้ารายสําคัญ สําหรับธุรกิ จของคุณ”
12. เครืDองมือในการบริหารลูกค้ าคนสําคัญ และการนําไปใช้
13. การจัดทีมงาน และ การปรับเปลียD นโครงสร้ างองค์กร ในการให้ บริการลูกค้ ารายสําคัญ
14. คําถามและคําตอบทีDผ้ เู รียนต้ องการรู้
15. สรุปหลักสูตร
หมายเหตุ หัวข้ อทีDเสนอสามารถปรับเปลีDยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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