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หลักสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ

หลกัการและเหตผุล
   ตลาดหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิเป็นขมุทรัพยม์หาศาลของ ผูจํ้าหน่ายสนิคา้และบรกิารทกุประเภท  ตังแตส่นิคา้อปุโภคบรโิภคเล็ก ๆ 
กระทังสนิคา้ขนาดใหญ ่เชน่ COMPUTER จักรกล  รถยนต ์ ครภุัณฑสํ์านักงานรวมถงึรับเหมากอ่สรา้งถนน  อาคาร  โครงการเมกะโปรเจ็กท์

  กระบวนการตัดสนิใจซอืของหน่วยงานราชการจะสลับซบัซอ้นกวา่  ลกูคา้ทวัไป มกีารวางแผนอยา่งรอบคอบและรัดกมุโดยนักจัดซอื/จัดหาทมีี
ประสบการณ์ และมคีวามชํานาญพเิศษเฉพาะดา้น  และตอ้งดําเนนิการตามขนัตอนใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรทีกุขันตอน

การจําหน่ายสนิคา้ตอ่หน่วยงานราชการตอ้งพงึพาความสามารถของบคุลากรในฝ่ายขายเป็นหลัก  การนําเสนอ (Present) คณุคา่ของผลติภณัฑ์
และบรกิารใหผู้ซ้อืทราบโดยตัวแทนขายจะเป็นชอ่งทางทน่ีาเชอืถอืและมปีระสทิธภิาพมากทสีดุในขณะทกีลยทุธด์า้นการตลาด  ดา้นราคา  การ
โฆษณาประชาสัมพันธ ์ หรอื Promotionแทบจะใชไ้มไ่ดผ้ล  ผูเ้ขา้รว่มอบรม/สัมมนาจะไดป้ระสบการณ์ ทักษะ เทคนคิ ตลอดจนกลยทุธต์า่ง 
ๆ  จากวทิยากรผูบ้รรยายเป็นจรงิ  ทันสมัย  และปัจจุบัน ไมม่หีลักสตูรในมหาวทิยาลัย  ไมม่ใีนตําราเรยีน  ไมม่นัีกเขยีน  สํานักพมิพไ์หนทําตํารา
ออกมาจําหน่าย  กลันกรองจากแกน่ประสบการณ์ลว้น ๆ ของ  “นักขายราชการอาชพี”   ตลอดระยะเวลายาวนาน  25  ปี  ทยัีงตดิตอ่คา้ขายกบั
หน่วยงานราชการ

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: เวลา 09:00-16:00 น.
- วเิคราะหส์ถานการณ์ อดตี ปัจจุบัน อนาคต การขายตลาดภาครัฐ             - เทคนคิการนําเสนอเพอืสรา้งความตอ้งการในหน่วยงานราชการ

- ศลิปะการเขา้ใจ เขา้ถงึ และครองใจราชการ -กลยทุธก์ารเขา้ถงึผูม้อํีานาจตัดสนิใจทแีทจ้รงิ

-เทคนคิการสรา้งความสัมพันธก์ับราชการ (Connection)       -พัฒนาบคุคลกิภาพเสรมิทักษะ (Skills) นักการขาย นักบรหิารสูค่วามเป็นมอือาชพี

- ยทุธศาสตรแ์ละกลวธิใีนการเจรจาตอ่รองกับราชการใหเ้กดิผลสําเร็จ

- กลยทุธก์ารบรหิารชอ่งทางจําหน่าย (Direct Sales, Dealer, Department Store)

- การสรา้ง Team บรหิารควบคมุ Team การแบง่งาน มอบหมายงานเพอื  เตรยีมพรอ้มการแขง่ขัน

- กลยทุธก์ารวาง Specifications แบบทกุฝ่าย Win Win Win

- เทคนคิการสาธติสนิคา้ (Demonstration) ใหผ้า่นคณะกรรมการและคูแ่ขง่ขัน

- กลยทุธก์ารจัดทํา TOR เพอืใหร้าชการยอมรับและชนะการประมลู - เทคนคิการตคีวามใน Spec หรอื TOR ใหผ้า่นคณะกรรมการและคูแ่ขง่ขัน

- อํานาจหนา้ทขีองคณะกรรมการแตล่ะชดุ - การจัดเตรยีมเอกสารประกวดราคา

- การจัดทําหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา - กลยทุธก์ารรอ้งเรยีนใหไ้ดผ้ล การแกข้อ้รอ้งเรยีน

- ความแตกตา่งระหวา่งตลาดภาคเอกชนกับตลาดราชการ - ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรทีนัีกการขาย นักบรหิารควรทราบ

- ประกาศ ป.ป.ช. และสรรพากร ขอ้บังคับทตีอ้งปฏบิัตติาม (เกยีวกับฝ่ายบัญช)ี

- ลับ ลวง พราง (เปิดเผย Case Studies ประสบการณ์ตรงจากภาคสนามจรงิ)

- ถาม-ตอบ แลกเปลยีนความคดิเห็น ทักษะ ประสบการณ์กับวทิยากรและผูร้ว่มสัมมนา

ประโยชนท์ทีา่นจะไดร้บั

1. เพมิชอ่งทางจําหน่ายสนิคา้และบรกิาร

2. มโีอกาสจําหน่ายสนิคา้เป็นล็อตใหญ่ๆ  จํานวนมาก

3. เพมิโอกาสแขง่ขันทางธุรกจิ

4. ลดคา่ใชจ้่ายในองคก์ร

 



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท
สมคัรก่อนวนัที 12 พฤษภาคม 2560 เหลือเพียง! ท่านละ 3,600 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม)

บรษิัท เพอเฟกท ์เทรนนิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 
ทีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสงัจ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนนิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั
  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขทีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานรีวม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร

•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทจ่ีาย 3% ได้

•  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพือเขา้ร่วมสมัมนา
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หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถทีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่
สมคัร และในกรณีทีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คนืเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากนีแลว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทงัสิน 
การจองมีผลเมอืชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพอืเป็นหลกัฐานในการสาํรองทีนัง


