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

10 เมษายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ิ ปะและเทคนิค ทีส
“ถ ้าจบไม่ได ้ ก็ปิดการขายไม่ได ้” การปิ ดการขายเป็ นศล
T าํ คัญทีส
T ด
ุ ในกระบวนการขาย
ิ ค ้า ในตัวลูกค ้าขยันและมีศล
ิ ปะใน
เพราะหมายถึงผลสําเร็จของการขายทังa ปวง พนักงานขายถึงแม ้จะมีความรู ้ในสน
การเสนอ ขายอย่างยอดเยีย
T มแต่ถ ้าเขาปิ ดการขายไม่ได ้ ก็ไม่มป
ี ระโยชน์อะไรทีจ
T ะเรียก เขาว่า“นักขายมืออาชีพ” เขา
ั พันธ์ ทีด
อาจเป็ นได ้แก่นักโฆษณาประชาสม
T ใี ห ้แก่บริษัทเท่านั น
a
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T ให ้พนักงานขายได ้เรียนรู ้เทคนิคและจิตวิทยาในการปิ ดการขาย และการลาจาก ในรูปแบบต่างๆ
2. เพือ
T ให ้พนักงานขายมีทศ
ั นคติทด
ีT ใี นการปิ ดการขาย
3. เพือ
T ให ้พนักงานขายได ้เรียนรู ้เทคนิคในการทดสอบความพร ้อมของลูกค ้าก่อนการปิ ดการขาย กระบวนการ
ืa แบบต่างๆ ตลอดจนการลาจาก และศล
ิ ปะในการทีท
ทีต
T ้องกระทําในการปิ ดการขาย วิธข
ี อใบสงัT ซอ
T ําให ้
ืa ซาํa
ลูกค ้าเกิดการซอ
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. จิตวิทยาเกีย
T วกับการปิ ดการขาย
•
แรงกระตุ ้น เพือ
T ให ้เกิดการขายต่อลูกค ้า
ิ ใจ
•
เงือ
T นไขทางอารมณ์ เมือ
T ลูกค ้าต ้องตัดสน
•
การยํaาความมัTนใจ
•
จิตสาํ นึกต่อการปิ ดการขาย
•
เคล็ดลับ 4 ประการในการปิ ดการขาย
2. สูตร “CLOSE EARLY AND OFTEN" (ปิ ดการขายบ่อยๆ และเร็ว ๆ)
•
วีดโี อ “เทคนิคการปิ ดการขาย"
ืa )
3. สูตร “ASK FOR TIIE ORDER" (การขอใบสงัT ซอ
ั ญาณซอ
ืa ”และการใชคํ้ าพูดเพือ
•
WORKSHOP เรือ
T ง “สญ
T ปิ ดการขาย
4. DO & DON’T ในการปิ ดการขาย
• หลัก 3 ประการในการปิ ดการขายทีด
T ี
• 10 อย่า ในการปิ ดการขาย
• สูตร “GOD RLESS" (เทคนิคการลาจาก)
5. Work Shop
6. การติดตามผลการขาย

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
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

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 10
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายใน 26
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,700.00
3,400.00

เมษายน 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

มีนาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีa
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, นํ าเสนอขาย, เทคนิคขาย, ปิ ดการขาย, ติดตามผล
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

