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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์ กับลูกค้ าเชิงรุ ก
Proactive Customer Relationship Management (CRM)

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

การสร้ างสายสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ได้ ทวีความสําคัญมากขึ Oนในยุคนี Oไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจขายสินค้ าหรื อธุรกิจ
ให้ บริ การ หากธุรกิ จใดไม่เน้ นการบริ หารความสัมพันธ์ กับลูกค้ า ธุรกิจนันO ย่อมสูญหายไปจากโลกของการ
แข่งขันอย่างแน่นอน เนืUองจากความสัมพันธ์กบั ธุรกิจ เป็ นปั จจัยหลักทีUสําคัญปั จจัยหนึUงทีUลกู ค้ าใช้ ในการเลือก
ทีUจะซื Oอหรื อไม่ซื Oอสินค้ า ใช้ หรื อไม่ใช้ บริ การกับธุรกิจหนึUงๆ ในยุคการแข่งขันทีUทวีความรุนแรงเช่นนี O สินค้ าและ
บริ การในแต่ละธุรกิจย่อมไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ “สายสัมพันธ์” จะเป็ นสิUงทีUสร้ างความแตกต่างและจะเป็ น
โซ่ตรวนทีUมดั ใจลูกค้ าได้ อย่างแท้ จริ ง อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมลูกค้ าในปั จจุบนั เลือกซื Oอสินค้ าและบริ การจาก
หลากหลายช่องทางทังรู
O ปแบบการพบปะพนักงานหรื อทางโทรศัพท์ หรื อผ่านช่องทางการบริ การด้ วยตนเอง
โดยเฉพาะทางอินเตอร์ เน็ตหรื อ Social Media จําเป็ นอย่างยิUงทีUธุรกิจต้ องให้ ความสําคัญกับช่องทางนี Oมากขึ Oน
ควบคูไ่ ปด้ วย
หลักสูตรนี Oจึงได้ พฒ
ั นาขึ OนมาเพืUอตอบสนองให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริ งใน
การเข้ าใจลูกค้ าและสร้ างสัมพันธ์ ให้ ดิUงลึกมากขึ Oน ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสร้ างสายสัมพันธ์ กับ
ลูกค้ า เมืUอจบการอบรมผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ ด้านการสร้ างสายสัมพันธ์ อย่าง
สัมฤทธิcผลได้ ด้วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืUอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิคด้ านการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
2. เพืUอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ทีUได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการบริ หารลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพจน
ถูกอกถูกใจลูกค้ า
3. เพืUอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนําความรู้ทีUได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
AREAS OF STUDY

1. กรอบแนวคิด “การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า-CRM”
2. การหาลูกค้ าใหม่ และการรักษาลูกค้ าเก่า พร้ อมเทคนิค
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3.
4.
5.
6.

หลักของการบริหารความสัมพันธ์- เรี ยนรู้หวั ใจของการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
ลําดับ/ ขันตอนการบริ
O
หารความสัมพันธ์ - เรี ยนรู้ลําดับการหยังU รากลึกความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
ลูกค้ าทีUควรสร้ างความสัมพันธ์ด้วย- ลูกค้ ากลุม่ ใดทีUควรทุม่ เทในการสร้ าง CRM ด้ วย
เครืU องมือในการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
6.1 Human Touch
• Face-to-Face
6.2 Non-Human Touch

• Social Media Line
7. การจัดการกับการแสดงความคิดเห็นของลูกค้ า
7.1 คําชืUนชมและความประทับใจของลูกค้ า
7.2 การรับมือกับคําต่อว่าและความไม่พอใจของลูกค้ า
8. เทคนิคการสืUอสารกับลูกค้ าเพืUอความรู้สึกและประสบการณ์ทีUดี
9. ปั จจัยแห่งความสําเร็จของการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
10. ค้ นหาสิงทีลูกค้ าต้ องการ
11. ทักษะการฟั งทีดี .. ฟั งอย่ างเข้ าอกเข้ าใจ
12. แก้ ปัญหาทิศทางเดียวกัน
13. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีUเสนอสามารถปรับเปลีUยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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