คิดเป็น พูดเป็น ทําเป็น ในงานขาย
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

30 สงิ หาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดสัมมนาอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ปั จจุบันงานขายเป็ นงานทีม
T ค
ี วามสําคัญกับทุกองค์กร เป็ นเรือ
T งยากทีพ
T นั กงานขายจะประสบความสําเร็ จในอาชีพการ
ขายได ้ทุก คน การเป็ นนั ก ขายทีด
T ีค วรทีTจะ คิด เป็น พูด เป็ น ทํ าเป็ น ซ งึT เป็ นคุ ณ สมบัต ท
ิ ีTพ นั ก งาน ทุก คนควรมี
T
ื
นอกจากนีย
^ ังต ้องมีความคิดสร ้างสรรค์ตอ
่ งานขาย การสอสารทีถ
T ูกต ้อง เข ้าใจง่าย และสามารถลงมือปฏิบต
ั ก
ิ ารขายได ้
ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล ้องกับความต ้องการของลูกค ้า ในทีส
T ุด ย่อมจะชว่ ยให ้พนั กงานปิ ดการขายได ้เร็ วขึน
^

หรือ กล่าวโดยย่อได ้ว่า “คิดสร้างสรรค์ สือสารเข้าใจ ปฏิบ ัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทําเป็น ในงานขายและบริการ จึงถูกพัฒนาขึน
^ มาเพือ
T มุ่งเน ้นให ้พนักงานขาย ได ้พัฒนา
ืT กับบุคคลอืTนได ้อย่างถูก ต ้องและตรงตามวัต ถุประสงค์ รวมทัง^ สามารถ
ความคิด สร ้างสรรค์ได ้ด ้วยตัวเอง สามารถสอ
ิ ธิภาพ
ขายและบริการได ้อย่างมีประสท
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบวิธแ
ี ละเทคนิค การคิดเป็ น พูดเป็ น ทําเป็ น ในงานขาย
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้การกําหนดกลยุทธ์ตา่ ง ๆ ในงานขาย
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ธรุ กิจ
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ ไปใชให
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
Module 1 คิดเป็น
1. สร ้างสรรค์ “ความคิดในการขาย”
ิ ธิภาพ
2. การวางแผนในงานขายทีม
T ป
ี ระสท
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ และ ความต ้องการของลูกค ้าเป้ าหมาย
T สร ้างสรรค์งานขาย
4. กิจกรรม คิดเป็น เพือ
Module 2 พูดเป็น
5. วิธก
ี ารและเทคนิคการพูดเพือ
T เปิ ดการขาย อย่างประทับใจ
6. ลักษณะการใชคํ้ าพูดในการนํ าเสนอและตอบคําถาม รวมถึงข ้อโต ้แย ้งของลูกค ้า
่ ารปิ ดการขาย
7. การเจรจาต่อรอง เพือ
T นํ าไปสูก
ิ ใจซอ
ื^ และ เทคนิคการปิ ดการขาย
8. เทคนิคการพูดเพือ
T ให ้ลูกค ้าตัดสน
9. กิจกรรม พูดเป็น .. พูดเพือ
T เพิม
T ยอดและสร ้างความประทับใจให ้ลูกค ้า
Module 3 ทําเป็น
10. เทคนิคอืน
T ๆ ในการขาย
ืT ต่าง ๆ เพือ
• การใช ้ สอ
T ประกอบการนํ าเสนอขายและบริการ
ืT มัTนให ้กับลูกค ้าทีม
ิ ค ้าของเรา
• การสร ้างความเชอ
T ต
ี ่อสน
11.
กิจกรรม การเปิ ดการขาย อย่างประท ับใจ
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. กิจกรรม การนําเสนอขาย การตอบคําถาม และข้อโต้แย้ง
ี
13.
กิจกรรม การเจรจาต่อรอง และ การปิ ดการขาย อย่างมืออาชพ
14. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนิคเพิม
T เติมตามทีผ
T ู ้เข ้าอบรมต ้องการเรียนรู ้

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

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 15
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

สงิ หาคม 2562

VAT 7%
315.00
301.00

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

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

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
สงิ หาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

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 คอนเซ้าท์แทนซี 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

คิดเป็ น,พูดเป็ น,ทําเป็ น,ในขาย,การขาย,หลักสูตร,อบรม
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

