
สอบถามและสาํรองท่ี

Tel: 02-044 5895 , 085-938-6299 Fax.02-9030080 ตอ่ 4326
E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   www.perfecttrainingandservice.com

วนัท่ี 14 กนัยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ โรงแรมอมารบูีเลอวารด์ สุขุมวิท 5

หลกัสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ

หลกัการและเหตผุล

   ตลาดหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิเป็นขมุทรัพยม์หาศาลของ ผูจํ้าหน่ายสนิคา้และบรกิารทกุประเภท  ตัง้แตส่นิคา้อปุโภคบรโิภคเล็ก ๆ 
กระท่ังสนิคา้ขนาดใหญ ่เชน่ COMPUTER จักรกล  รถยนต ์ ครภัุณฑสํ์านักงานรวมถงึรับเหมากอ่สรา้งถนน  อาคาร  โครงการเมกะโปรเจ็กท์

  กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของหน่วยงานราชการจะสลบัซบัซอ้นกวา่  ลกูคา้ท่ัวไป มกีารวางแผนอยา่งรอบคอบและรัดกมุโดยนักจัดซือ้/จัดหาทีม่ี
ประสบการณ์ และมคีวามชํานาญพเิศษเฉพาะดา้น  และตอ้งดําเนนิการตามขัน้ตอนใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรทีกุขัน้ตอน

การจําหน่ายสนิคา้ตอ่หน่วยงานราชการตอ้งพึง่พาความสามารถของบคุลากรในฝ่ายขายเป็นหลกั  การนําเสนอ (Present) คณุคา่ของผลติภัณฑ์
และบรกิารใหผู้ซ้ ือ้ทราบโดยตวัแทนขายจะเป็นชอ่งทางทีน่่าเชือ่ถอืและมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุในขณะทีก่ลยทุธด์า้นการตลาด  ดา้นราคา  การ
โฆษณาประชาสมัพันธ ์ หรอื Promotionแทบจะใชไ้มไ่ดผ้ล  ผูเ้ขา้รว่มอบรม/สมัมนาจะไดป้ระสบการณ์ ทักษะ เทคนคิ ตลอดจนกลยทุธต์า่ง 
ๆ  จากวทิยากรผูบ้รรยายเป็นจรงิ  ทันสมัย  และปัจจบุนั ไมม่หีลกัสตูรในมหาวทิยาลยั  ไมม่ใีนตําราเรยีน  ไมม่นัีกเขยีน  สํานักพมิพไ์หนทําตํารา
ออกมาจําหน่าย  กลัน่กรองจากแกน่ประสบการณ์ลว้น ๆ ของ  “นักขายราชการอาชพี”   ตลอดระยะเวลายาวนาน  25  ปี  ทีย่ังตดิตอ่คา้ขายกบั
หน่วยงานราชการ

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: เวลา 09:00-16:00 น.

- วเิคราะหส์ถานการณ์ อดตี ปัจจบุนั อนาคต การขายตลาดภาครัฐ             - เทคนคิการนําเสนอเพือ่สรา้งความตอ้งการในหน่วยงานราชการ

- ศลิปะการเขา้ใจ เขา้ถงึ และครองใจราชการ -กลยทุธก์ารเขา้ถงึผูม้อํีานาจตดัสนิใจทีแ่ทจ้รงิ

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

- ยทุธศาสตรแ์ละกลวธิใีนการเจรจาตอ่รองกบัราชการใหเ้กดิผลสําเร็จ

- กลยทุธก์ารบรหิารชอ่งทางจําหน่าย (Direct Sales, Dealer, Department Store)

- การสรา้ง Team บรหิารควบคมุ Team การแบง่งาน มอบหมายงานเพือ่  เตรยีมพรอ้มการแขง่ขนั

- กลยทุธก์ารวาง Specifications แบบทกุฝ่าย Win Win Win

- เทคนคิการสาธติสนิคา้ (Demonstration) ใหผ้า่นคณะกรรมการและคูแ่ขง่ขนั

- กลยทุธก์ารจัดทํา TOR เพือ่ใหร้าชการยอมรับและชนะการประมลู - เทคนคิการตคีวามใน Spec หรอื TOR ใหผ้า่นคณะกรรมการและคูแ่ขง่ขนั

- อํานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการแตล่ะชดุ - การจัดเตรยีมเอกสารประกวดราคา

- การจัดทําหลกัประกนัซอง หลกัประกนัสญัญา - กลยทุธก์ารรอ้งเรยีนใหไ้ดผ้ล การแกข้อ้รอ้งเรยีน

- ความแตกตา่งระหวา่งตลาดภาคเอกชนกบัตลาดราชการ - ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรทีีนั่กการขาย นักบรหิารควรทราบ

- ประกาศ ป.ป.ช. และสรรพากร ขอ้บงัคบัทีต่อ้งปฏบิตัติาม (เกีย่วกบัฝ่ายบญัช)ี

- ลบั ลวง พราง (เปิดเผย Case Studies ประสบการณ์ตรงจากภาคสนามจรงิ)

- ถาม-ตอบ แลกเปลีย่นความคดิเห็น ทักษะ ประสบการณ์กบัวทิยากรและผูร้ว่มสมัมนา

ประโยชนท์ีท่า่นจะไดร้บั

1. เพิม่ชอ่งทางจําหน่ายสนิคา้และบรกิาร

2. มโีอกาสจําหน่ายสนิคา้เป็นล็อตใหญ่ๆ  จํานวนมาก

3. เพิม่โอกาสแขง่ขนัทางธรุกจิ

4. ลดคา่ใชจ้า่ยในองคก์ร

 



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 เหลือเพียง! ท่านละ 3,600 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

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

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา
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การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


