Marketing and Selling Mind

“สวมจิตวิญญาณของนักการตลาดและนั กขาย”

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
W จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
W ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

30 กรกฎาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
W ัดอบรมอาจเปลีย
W นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ยุคนี_ ผู ้บริหารคาดหวังให ้พนักงานทุกคนมี Marketing and Selling Mind (จิตวิญญาณของนักการตลาด และ
นักขาย) เป็ น DNA ติดตัว... เนือ
W งจากการแข่งขันในโลกธุรกิจมีความรุนแรงมากขึน
_ จากอดีตหลายเท่าตัว... ดังนั น
_ เรา
จะรอพึงW ให ้แต่เพียงฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาดเสาะหาลูกค ้าไม่ได ้อีกแล ้ว... พนักงานทุกคนต ้องสวมวิญญาณนักการ
ขายนักการตลาด เพือ
W ชว่ ยกัน “สร ้างยอดขายให ้องค์กร” ... ร่วมกันเป็ น “นักล่า” ทีเW ต็มเปีW ยมไปด ้วยพลังแห่งการขาย
และในทีส
W ด
ุ องค์กรของเรา ก็จะกลายเป็ น “องค์กรแห่งการขายอย่างแท ้จริง”
หลักสูตรนีจ
_ งึ พัฒนาขึน
_ เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมจะได ้ฝึ กปฏิบต
ั ด
ิ ้านการตลาดและการขาย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพือ
W ให ้
เกิด Marketing and Selling Mind และสามารถสร ้างสรรค์แนวคิดด ้านการตลาดและงานขาย ได ้อย่างสอดคล ้อง
เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันของโลกธุรกิจ
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เข ้าใจ เรือ
W ง Marketing and Selling Mind
2. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้กลยุทธ์ทางการตลาด และการขาย ทีเW หมาะสมกับองค์กร
3. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไW ด ้ไปใช ้ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. ความหมาย และ ความสําคัญของ Marketing and Selling Mind
ั พันธ์ระหว่าง การตลาด การขาย และการให ้บริการ ในโลกธุรกิจ
2. ความสม
3. กิจกรรม ตัวอย่างของ Marketing and Selling ทีป
W ระสบความสาํ เร็จ
4. การวิเคราะห์ สถานการณ์ทางการตลาด เพือ
W ประโยชน์ในการขาย
ั ชนะจะมาถึงเราได ้อย่างไร
5. การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด : เมือ
W ทัพนั กขายลงตลาด ชย
6. การวิเคราะห์ ลูกค ้าเป้ าหมาย : รู ้เขา รู ้เรา
7. กิจกรรม วิเคราะห์ข ้อมูลทางการตลาด
8. เจาะลึก Branding
9. วิเคราะห์ และ เข ้าใจ ผลิตภัณฑ์
10. กลยุทธ์ราคา...... แต ้มต่อ หรือ กับดักการตลาด
่ งทางการจัดจําหน่ าย.... เจาะเสนทางที
้
11. ชอ
จ
W ะเข ้าหาลูกค ้า
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

12. สง่ เสริมการการตลาด และการขาย ทําอย่างไร...ให ้ตรงใจ และกระตุกยอดขาย
13. กลยุทธ์ทางการตลาดอืน
W ๆ
14. กลยุทธ์ และ เทคนิคการขาย
ึ ษา กลยุทธ์การตลาดและการขาย ในธุรกิจ
15. กรณีศก
16. ปลุกจิตวิญญาณ นักการตลาด กระตุ ้นจิตวิญญาณนักขาย...พร ้อมจะก ้าวต่อไปอย่างไม่มวี ันท ้อ
17. Action Plan: การตลาด และ การขาย
18. สรุปและการถาม-ตอบ ปั ญหาทีเW กิดขึน
_ จากดําเนินธุรกิจ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 30
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
273.00
259.00

กรกฎาคม 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

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
15 กรกฎาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

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 ดังนี_
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีW 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีW 014-2-63503-8
W บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีW 0-2615-4479
ืW บริษัท เบอร์ตด
W หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังW จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
W 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
ื เงินทีไW ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW 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, การขาย, การตลาด, Marketing, Selling, Mind
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

