
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

 เทคนคิการปิดการขายและตดิตามผลการขาย 
                                                        

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 

2 ตลุาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

  

 

หลกัการและเหตผุล  
 
 “ถา้จบไมไ่ด ้ ก็ปิดการขายไมไ่ด”้ การปิดการขายเป็นศลิปะและเทคนคิ ทีXสําคญัทีXสดุในกระบวนการขาย 
เพราะหมายถงึผลสําเร็จของการขายทั ]งปวง พนักงานขายถงึแมจ้ะมคีวามรูใ้นสนิคา้ ในตัวลกูคา้ขยันและมศีลิปะใน
การเสนอ ขายอยา่งยอดเยีXยมแตถ่า้เขาปิดการขายไมไ่ด ้ก็ไม่มปีระโยชนอ์ะไรทีXจะเรยีก เขาวา่“นักขายมอือาชพี” เขา
อาจเป็นไดแ้กนั่กโฆษณาประชาสมัพันธ ์ทีXดใีหแ้กบ่รษัิทเทา่นั]น 
 
 
วตัถปุระสงค ์
 
 1. เพืXอใหพ้นักงานขายไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิและจติวทิยาในการปิดการขาย และการลาจาก ในรูปแบบตา่งๆ 
 2. เพืXอใหพ้นักงานขายมทีศันคตทิีXดใีนการปิดการขาย  
 3. เพืXอใหพ้นักงานขายไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการทดสอบความพรอ้มของลกูคา้กอ่นการปิดการขาย กระบวนการ
     ทีXตอ้งกระทําในการปิดการขาย วธิขีอใบสัXงซื]อแบบตา่งๆ ตลอดจนการลาจาก และศลิปะในการทีXทําให ้   
     ลกูคา้เกดิการซื]อซํ]า 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
 1. จติวทิยาเกีXยวกบัการปิดการขาย 
  • แรงกระตุน้ เพืXอใหเ้กดิการขายต่อลูกคา้ 
  • เงืXอนไขทางอารมณ์ เมืXอลกูคา้ตอ้งตัดสนิใจ 
  • การยํ]าความมัXนใจ 
  • จติสํานกึตอ่การปิดการขาย 
  • เคล็ดลับ 4 ประการในการปิดการขาย  
 
 2. สตูร “CLOSE EARLY AND OFTEN" (ปิดการขายบอ่ยๆ และเร็วๆ) 
  • วดีโีอ “เทคนคิการปิดการขาย" 
 
 3. สตูร “ASK FOR TIIE ORDER" (การขอใบสัXงซื]อ) 
  • WORKSHOP เรืXอง “สญัญาณซื]อ”และการใชคํ้าพูดเพืXอปิดการขาย 
 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

 4. DO & DON’T ในการปิดการขาย 
  • หลัก 3 ประการในการปิดการขายทีXด ี
  • 10 อยา่ ในการปิดการขาย 
  • สตูร “GOD RLESS" (เทคนคิการลาจาก) 
 5. Work Shop 
 6. การตดิตามผลการขาย 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 2 ตลุาคม 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 17 กนัยายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซสํ์าเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืXอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
3.  หัก ณ ทีXจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา,  การนําเสนอขาย, เทคนคิการนําเสนอขาย, การปิดการขาย, ตดิตามผลการขาย 


