ิ ยอดขาย
พลิกวิธค
ี ด
ิ พิชต
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 30 ปี

2 พฤษภาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
ั
*สถานทีจ
 ัดสมมนาอาจเปลี
ย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในสภาวะการแข่งขันทีรT น
ุ แรงในปั จจุบัน การขายเป็ นปั จจัยหนึงT ทีส
T ําคัญยิงT
ซึงT ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
^ และระยะยาว
ิ ค ้าทีด
เพิม
T ยอดขายทัง^ ในระยะสัน
นักขายต ้องมีทก
ั ษะการขายและการนํ าเสนอสน
T ี
เพือ
T สร ้างความ
ประทับใจแก่ลก
ู ค ้า จนสง่ ผลให ้ “จากลูกค ้า กลาย ลูกค ้าประจําได ้”
หลักสูตรนีจ
^ งึ พัฒนาขึน
^ เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้เทคนิคมุมมองความคิดเพือ
T ความสุขและความสาํ เร็จ
ในงานขาย การเพิม
T ยอดขายด ้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ทางด ้านการขายแบบเชงิ รุก และสามารถวิเคราะห์ลก
ู ค ้าอย่างชาญ
ฉลาด ซึงT เมือ
T จบการอบรม พนักงานสามารถสร ้างยุทธวิธใี นการเพิม
T ยอดขายและประยุกต์ต่อยอดความรู ้ได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบเทคนิคด ้านการเพิม
T ยอดขายและได ้มุมมองใหม่ ๆ ด ้านความคิดและ
ิ เป้ าหมายได ้อย่างง่ายดายและประสบความสาํ เร็จ
ทัศนคติทด
ีT ใี นงานขายเพือ
T ให ้พิชต
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ ไปประยุกต์ใชกั้ บการทํางานและต่อยอดให ้กับองค์กร
สูงสุด
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
่ วามเป็นมืออาชพ
ี
Module1: มองตน สะท้อนตน สูค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กิจกรรม: มองตน มองจิต สะท ้อนความนึกคิด
มุมมองความคิดและทัศนคติสค
ู่ วามสาํ เร็จ
ิ เป้ าหมาย (Positive Thinking)
คิดอย่างไรให ้มุ่งมัTนพิชต
เป้ าหมายในงาน และ เป้ าหมายในชวี ต
ิ
กิจกรรม: กระตุ ้นความคิดเพือ
T ความสุขและความสาํ เร็จในงานขาย
ทําอย่างไรจึงจะเป็ น “สุดยอดพนักงานขาย” ทีอ
T งค์กรต ้องการ
หลักการทํางานขายอย่างมีความสุข

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

ิ ยอดขาย
Module 2: สุดยอดเทคนิค...พิชต
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

การขายเชิงรุกบนพืน
^ ฐาน PDCA
การวิเคราะห์ลก
ู ค ้าอย่างถึงกึน
m
การเข ้าถึงลูกค ้าอย่างชาญฉลาด
ิ ค ้าอย่างทีล
การนํ าเสนอสน
T ก
ู ค ้ายากจะปฏิเสธ
ิ ยอดขาย
กิจกรรม: การขายเพือ
T พิชต
ิ เป้ าหมายการขาย
ปั จจัยแห่งความสําเร็จในการพิชต
สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชําระภายในว ันที 2 พฤษภาคม 2562
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 17
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

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)
เมษายน 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

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 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 (สํานั กงานใหญ่)
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

ิ , ยอดขาย, selling, thinking, เป้ าหมาย, ยอดขาย, ทัศนคติ
อบรม, สัมมนา, ความคิด, ขาย, ตลาด, พลิกวิธค
ี ด
ิ , พิชต
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

