ี อ
่ งรวยสําหร ับผูป
เทคนิคชช
้ ระกอบการ
วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด ้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทํางานด ้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

22 ตุลาคม 2561
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
X ัดอบรมอาจเปลีย
X นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล

ี อ
ํ เร็จ
่ งทางแห่งความสา
“ยุคนีใ ครก็ รวย ได้” นัน
Y ….. เป็ นคํากล่าวทีเX ป็ นความจริงได ้ไม่ยาก หากมีคนชช
ให้ แต่ในทางตรงกันข ้าม “ยุคนีใ ครก็ จน ได้” หากผู ้ประกอบการมัวแต่ลองผิดลองถูก สาเหตุเนืXองจาก โลกแห่ง

ธุรกิจในปั จจุบัน มีการแข่งขันกันอย่างมาก ซงึX นั บวันก็ยงิX ทวีความรุนแรงมากขึน
Y เรือ
X ยๆ ..... ..... รวมทังY มีการพลิกผั น
อย่างรวดเร็วเกินความคาดหมาย
้ ทางล ัด และ ชอ
่ งทางรวย ทีไ ม่ตอ
หลักสูตรนีYจงึ ออกแบบขึน
Y มาเฉพาะให ้ผู ้ประกอบการได ้เรียนรู ้ เสน
้ งดิน
 รน ลอง

ผิดลองถูกอีกต่อไป

ว ัตถุประสงค์
ั มนา ได ้สม
ั ผัส และมองเห็นโอกาส รวมทังY ชอ
่ งทางแห่งความสาํ เร็จ
1. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้าสม
2. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้าสัมมนา สามารถนําประสบการณ์ทไีX ด ้รับ ไปประยุกต์ใช ้กับ ธุรกิจ ได ้อย่างเป็ นระบบ
ห ัวข้อการฝึ กอบรม
ํ เร็ จ
่ งรวย ของธุรกิจทีป
เรือ
 งที 1 ตีแผ่ ชอ
 ระสบความสา
1. กรณีต ัวอย่าง ธุรกิจทีป
X ระสบความสาํ เร็ จ
a. เขารวย และ ประสบความสาํ เร็ จ เพราะอะไร
b. ช่องรวย และ ทางสว่าง อยูต
่ รงไหน
c. เขาทําอย่างไร จึง รวย และ รวย และ รวย
2. เจาะลึกเพิม
X เติม .....โลกธุรกิจในปั จจุบน
ั เขาดําเนินธุรกิจกันอย่างไร

ํ เร็จ ....... เรียนรู ้ อย่างเจาะลึก ด้วย ต ัวอย่างดีๆ
3. กิจกรรม แชร์ประสบการณ์ ธุรกิจทีป
 ระสบความสา
ทีผ
 ป
ู ้ ระกอบการห้ามมองข้าม

เรือ
 งที 2 ตีธุรกิจ ให้แตก
4. เจาะลึก จุดแข็ง ของธุรกิจทีเX ราดําเนินการอยู่
5. ค ้นหา จุดอ่อน ของธุรกิจ
่ งรวย
6. ค ้นหา โอกาส ในการทําธุรกิจ เพือ
X เปิ ด ชอ
7. วิเคราะห์ อุปสรรคของธุรกิจ เพือ
X ป้ องกันความล ้มเหลว

่ งรวย
8. กิจกรรม ลงมือวิเคราะห์ และ หาชอ

่ งรวย ของ ธุรกิจ
เรือ
 งที 3 บริหารชอ
่ งรวย และ เป้ าหมาย
9. กําหนดชอ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

่ อ
่ งรวย
10. การวางแผนสูช
a. กลุ่มเป้ าหมาย คือ ใคร
b. จะเข ้าถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่างไร
c. ธุรกิจคุณพร ้อมหรือยังทีจ
X ะไปสู่ ความรวย
้
้
้
่
่
11. สู สู และ สู เพือ
X มุง่ สู ชองรวย
่ งรวย
12. กิจกรรม บริหารชอ
ั
13. สรุป และ กําหนดพ ันธสญญาร่
วมก ัน

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 11
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

พิเศษ! ชําระภายใน 7
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

ตุลาคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีY
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีX 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีX 014-2-63503-8
X บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ทีX 0-2615-4479
ืX บริษัท เบอร์ตด
X หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังX จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
X ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีXได ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
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, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู ้นํ า, การพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน ้อง, เทคนิควิธก
ี ารจูงใจ
ลูกน ้อง

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

