
สมคัรเขา้ร่วมสมัมนา Tel: 02-044-5895 , 085-938-6299 Fax.02-9030080 ต่อ 4326

E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   www.perfecttrainingandservice.com

หลกัสูตร Corporate Brand Ambassador การพฒันา

บุคลิกภาพกา้วสู่ตวัแทนองคก์ร

วนัท่ี 17 สิงหาคม 2560  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมอมารบูีเลอวารด์ สุขุมวิท 5 (BTS นานา)

หลกัการและเหตผุล

“ภาพลักษณบุ์คลากรคือภาพสะทอ้นขององคก์ร”

เพราะบุคลากร...คือประตูด่านแรกขององคก์รในการพบปะติดต่อกบัลกูคา้ เป็นตวัแทนของความน่าเช่ือถือความไวว้างใจซ่ึงเป็น

ปัจจยัอนัดบัตน้ๆในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ  เพียงแค่ไมก่ี่วนิาทีแรกพบสามารถ ส่งเสริม หรือ ปิดโอกาส ในการสรา้ง

สมัพนัธภาพกบัลกูคา้ไดท้นัที

ความประทบัใจท่ีดีส่งผลใหเ้กิดการซ้ือซ ้าและบอกต่อ ในขณะเดียวกนัหากลกูคา้ไดร้บัประสบการณ์เชิงลบขอ้มูลเหล่าน้ีก็จะถูกเผยแพรไ่ป

อยา่งรวดเร็วและยากท่ีจะแกไ้ขสถานการณ์ตอ้งใชท้ั้งเวลาและงบประมาณใหภ้าพลกัษณอ์งคก์รกลบัมาดีดงัเดิม

ส าหรบัองคก์รแลว้บุคลากรคือ “หวัใจ” ส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมาย ภาพลกัษณข์องบุคลากรท่ีดีมีความมัน่ใจ

รกัการพฒันาตนเองมุง่สู่ความส าเร็จแต่งกายไดเ้หมาะสมตามโอกาสมีท่วงท่าท่ีสง่างามยอ่มส่งผลใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ ติดต่อ

ประสานงานไดร้าบร่ืน มีประสิทธิภาพในการท างานและประสบความส าเร็จ ช่วยยกระดบัคุณภาพสินคา้และบริการใหสู้งขึ้ นไปอีกครอง

ใจลกูคา้ใหก้ลบัมาใชบ้ริการต่อไปและสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีต่อองคก์รสมเป็นแบรนดอ์นัดบัหน่ึงท่ีลกูคา้เลือกเสมอ

หากบุคลากรในองคก์รของทา่น...

 มองขา้มความส าคญัของภาพลกัษณ ์ละเลยการดแูลบุคลิกใหด้ดีูในฐานะตวัแทนองคก์ร

 แต่งกายแบบล าลองดว้ยความเคยชินไม่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่น่าเช่ือถือ

 แต่งกายไม่เป็น ไม่มีความสมยันิยม ไมส่่งเสริมบุคลิกภาพ

 ขาดความมัน่ใจในการสนทนาและสรา้งความประทบัใจกบัผูอ้ื่น

 มีท่วงท่า อิริยาบถ ไม่เป็นท่ีน่าช่ืนชม

หลกัสูตร Corporate Brand Ambassadorจะท าใหบุ้คลากรของทา่น...

 เห็นความส าคญัของภาพลกัษณแ์ละเกิดแรงบนัดาลใจในการพฒันาบุคลิกภาพ

 แต่งกายไดอ้ยา่งมืออาชีพ น่าเช่ือถือ เหมาะกบับทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ

 รูว้ธีิการเลือกเคร่ืองแต่งกาย จดัแต่งทรงผม ไดเ้หมาะกบับุคคล

 มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออก สรา้งความประทบัใจกบัผูอ้ืน่ไดใ้นครั้งแรก

 มีท่วงท่าท่ีสง่างามเสริมบุคลิกภาพ

หวัขอ้การเรียนรู ้

 เร่ืององคก์รเร่ืองของเรา

• เราก าลงัมอบอะไรใหส้งัคม

• ส่ิงท่ีขาดไมไ่ดใ้นการขบัเคล่ือนสู่ความส าเร็จ

 กา้วไปขา้งหนา้ดว้ยกนั

• พรอ้มรบัมือกบัปัญหาในทุกสถานการณ์

• รูเ้ขารูเ้ราอยา่งเขา้ใจดว้ย DISC

 ส่ือสารอยา่งมัน่ใจยงัไงก็ส าเร็จ

• พดูดีมีเสน่หน์ ้าเสียงชวนฟัง จงัหวะโดนใจ

• ฟังอยา่งเขา้ใจใครก็อยากคุยดว้ย

 เป็นคนใหมท่ี่กา้วไกลกวา่เดิม

• ภาพลกัษณส์ู่ความส าเร็จ

• แนวทางการพฒันาตวัเอง

 ภาพลกัษณป์ระทบัใจในครั้งแรก

• เคล็ดลบัมดัใจดว้ย S.W.A.T

• การแต่งกาย ทรงผม ดูดีแบบมืออาชีพ

• บุคลิกดีสรา้งไดก้ารยิ้ ม ยืนเดินนัง่ไหว ้

• ใชพ้ลงัภาษากายใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ชิงบวก

รูปแบบการอบรม

 การฝึกปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะและประยุกตใ์ชง้านไดจ้ริง  การสาธิตดว้ยส่ือการสอนมลัติมีเดียและการจ าลองสถานการณ์

 การเล่นเกมสรา้งความสมัพนัธแ์ละเช่ือมโยงการเรียนรู ้  การร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือใหเ้กิดการวิเคราะหแ์ละสรา้งสรรค์

แนวทางพฒันาดว้ยตวัเอง  การบรรยายสนุกสนานและเป็นกนัเอง โดยใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู ้
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บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู่ 16/54 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถน าไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มสมัมนา

ชื่อบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่บริษัท ..................................................................................................................................................................................................................
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3. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

4. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

5. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศัพท์ ...................................................................... เบอร์ต่อ....................................................... โทรสาร .............................................

หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : ผู้สมัครแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการร้อยละ 15 ของค่าสมัคร และในกรณีที่
ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากน้ีแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น การจองมีผลเมื่อช าระเงิน
เรยีบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพื่อเปน็หลักฐานในการส ารองท่ีน่ังเท่าน้ัน

อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร Corporate Brand Ambassador การพฒันา

บุคลิกภาพกา้วสู่ตวัแทนองคก์ร

ราคาปกติทา่นละ 4,500 บาท + VAT 7% (4,815 บาท)

สมคัรก่อนวนัที่ 10 สิงหาคม 2560 เหลือเพียงท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
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