การตลาดเพือ
 ความสําเร็จของงานขาย

(Marketing for the Success of Sales)
่ นหนึงP ของการตลาด ทีมขายต ้องเรียนรู ้และเข ้าใจการตลาด”
“งานขายคือสว

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
P จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
P ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 25 ปี

17-18 ธ ันวาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
P ัดอบรมอาจเปลีย
P นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในปั จจุบน
ั สภาพการแข่งขันในสมรภูมธิ รุ กิจทวีความรุนแรงมากขึน
b ทุกปี พนักงานขายหลายคนไม่ประสบความสําเร็ จ
หรือตกม ้าตายเนืPองจากยังไม่เข ้าใจในแนวคิดการตลาดอย่างถ่องแท ้ โดยลืมหันมามองถึงสภาพการเปลีย
P นแปลงของ
่
ทังb ลูกค ้าและคู่แข่งขันอืPนๆ ปล่อยให ้คู่แข่ง แย่งสวนแบ่ง การตลาดจากเราไปเรืPอยๆ ถึงเวลาแล ้วทีจ
P ะต ้องเริม
P เรีย นรู ้
“การตลาด” อย่างเข ้าใจ เพือ
P จะได ้ชว่ ยกันสร ้างกลยุทธ์ทจ
ีP ะปกป้ อ งและแย่งชงิ สว่ นแบ่งการตลาดให ้กับธุรกิจ โดยทํา
ความเข ้าใจในการวิเ คราะห์ส ภาพแวดล ้อมทางการตลาด จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นโอกาสและอุ ป สรรค ส่ ว นประสมทาง
ิ ค ้า การให ้ความสํา คั ญ กั บ
การตลาด พฤติก รรมทีเP ปลีPยนแปลงไปของลูก ค ้า การสร ้างความเข ้มแข็ งให ้กับตราสน
ิ ค ้า ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ทางการตลาดทีจ
ิ ความได ้เปรียบในการแข่งขันในสายตาของลูกค ้า สงิP
บริการและสน
P ะพิชต
เหล่านีbจําเป็ นอย่างยิงP ทีน
P ักการตลาดต ้องเรียนรู ้และเข ้าใจเพือ
P ประยุกต์ให ้เหมาะกับธุรกิจอย่างได ้ผล และสร ้างโอกาส
แห่งความสําเร็จในการเป็ นทีห
P นึงP ซงึP เป็ นเป้ าหมายสูงสุดนัP นเอง หลักสูตรนีจ
b งึ ได ้พัฒนาขึน
b มาเพือ
P ตอบสนองให ้ผู ้เข ้า
้
อบรมได ้รับความรู ้ เทคนิคและเรียนรู ้ประสบการณ์ในการนํ าหลักการและแนวคิดด ้านการตลาดมาใชในงานขายอย่
าง
ิ ธิภาพ รวมถึงการทํากิจกรรม Workshop เพือ
ั ผัสกับกรณี
เป็ นระบบและมีประสท
P สร ้างประสบการณ์ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้สม
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้เรือ
ตัวอย่างทางด ้านการตลาด เมือ
P จบการอบรมผู ้เข ้าสม
P งนีไb ด ้อย่างสัมฤทธิh
ผลได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
P ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านการตลาดทีส
P ามารถนํ าไปประยุกต์ในงานขายได ้
อย่างเป็ นแบบแผน
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุด แก่องค์กร
2. เพือ
P ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไP ด ้ ไปประยุกต์ใชให
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
(ว ันทีห
 นึง )
1. ความหมายและความสาํ คัญของ การตลาด ในยุคศตวรรษทีP 21
2. สภาพแวดล ้อมทางการตลาด และ SWOT Analysis
3. กิจกรรม Workshop: สภาพแวดล ้อมทางการตลาด
4. พฤติกรรมของลูกค ้าทีม
P ผ
ี ลต่อการตลาดและการขาย
5. กิจกรรม Workshop: ค ้นหาพฤติกรรมของลูกค ้า
6. สว่ นประสมทางการตลาด
• ผลิตภัณฑ์
• ราคา
่ งทางการจัดจําหน่าย
• ชอ
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

• การสง่ เสริมการตลาด และ IMC (Integrated Marketing Communication)
7. กิจกรรม Workshop: สว่ นประสมทางการตลาดในโลกธุรกิจ
8. กิจกรรม Workshop: วิเคราะห์สว่ นประสมทางการตลาด

(ว ันทีส
 อง)

9. สว่ นประสมทางการตลาดอืน
P ๆ ทีจ
P ําเป็ นต่องานขาย
10. การวางตําแหน่งทางการตลาด
11. การกําหนดลูกค ้าเป้ าหมาย
ึ ษา: การกําหนดลูกค ้าเป้ าหมาย การวางตําแหน่ง และการกําหนดสว่ นประสมทางการตลาด
12. กรณีศก
13. การสร ้างความแตกต่าง
14. แบรนด์ และ การสร ้างแบรนด์
15. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
16. กิจกรรม Workshop: สร ้างผลิตภัณฑ์ และ แบรนด์ ให ้ตรงใจลูกค ้า
17. สรุป คําถามและคําตอบ- การนํ าความรู ้ทางการตลาดไปประยุกต์ใชกั้ บองค์กร

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 17-18
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
7,900.00
7,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 2
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
7,700.00
7,400.00

VAT 7%
553.00
539.00

ธ ันวาคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
273.00
231.00

รวมจ่ายสุทธิ
8,180.00
8,008.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
8,453.00
8,239.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ธ ันวาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
539.00
518.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
231.00
222.00

รวมจ่ายสุทธิ
8,008.00
7,696.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
8,239.00
7,918.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีb
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีP 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีP 014-2-63503-8
P บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงP แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีP จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ทีP 0-2615-4479
ืP บริษัท เบอร์ตด
P หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังP จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงP แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีP จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
P ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษท
ั ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไP ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงP แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีP จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, การตลาด, ความสําเร็จ, งานขาย, สร ้างแบรนด์, เป้ าหมาย, สร ้างผลิตภัณฑ์
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

