หล ักสูตรอบรม ท ักษะการวิเคราะห์ลก
ู ค้าและ
ี
การนําเสนอขายอย่างมืออาชพ
วิทยากร: ดร. ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
R วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใR คร ๆ ต ้องถามถึงทังV วงการมากกว่า 25 ปี

9 ก ันยายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
หล ักการและเหตุผล

*สถานทีจ
R ัดอบรมอาจเปลีย
R นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

้ งV ศาสตร์และศล
ิ ป์ นักขายทีป
งานขายเป็ นงานทีต
R ้องใชทั
R ระสบความสําเร็จไม่ใชเ่ พียงอาศัยความรู ้ในเชงิ ทฤษฎี
้ให
เท่านัน
V แต่ต ้องนําความรู ้ในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช ้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด ้วย หรือทีเR ราเราเรียกว่า ลูกล่อ
ลูกชนนั น
V เอง แต่พนั กงานขายมือใหม่แกะกล่อ งนั น
V ย่อมต ้องอาศัยเวลาและชวัR โมงบินในการทีจ
R ะสะสมเทคนิค ลูกล่อ
ลูกชนต่าง ๆ จึงจํ าเป็ นอย่างยิงR ทีพ
R นั กงานขายควรเริม
R ต ้นเรียนรู ้เทคนิคการขายทีถ
R ูกหลักการ และเป็ นทีย
R อมรับว่าเป็ น
้ ้วได ้ผลจริง โดยเฉพาะความสามารถในการวิเคราะห์ลูกค ้าแต่ละประเภท เพือ
เทคนิคทีใR ชแล
R ให ้ทราบถึงพฤติกรรมและ
่ ารเปิ ดใจลูกค ้า การนํ าเสนอขายตนเองก่อนขายสน
ิ ค ้า การตอบข ้อโต ้แย ้ง
ความต ้องการทีแ
R ท ้จริงของลูกค ้า นํ าไปสูก
ืV ซํVา
และการเจรจาต่อรองเพือ
R ปิ ดการขาย รวมทังV การบริการหลังการขาย เพือ
R ให ้ลูกค ้าประทับใจและกลับมาซอ
หลักสูตรนีV จึงได ้พัฒนาขึน
V มาเพือ
R ให ้พนั กงานขายมือใหม่ ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค ้าอย่างเข ้าใจ
ี
การเสนอขายอย่างมืออาชพ การแก ้ปั ญหา แก ้สถานการณ์ การทํากิจกรรมด ้านการเสนอขายทีป
R ระยุกต์ขน
ึV ให ้สมจริง
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการขายได ้ด ้วยตนเอง
เมือ
R จบการอบรม ผู ้เข ้าสม
ว ัตถุประสงค์:
1. เพืR อ ให ผ
้ ู ้เข ้ารั บ การอบรมได ้เรี ย นรู ว้ ิธ ีก ารสั ง เกตและวิเ คราะห์ ลั ก ษณะและความต ้องการของลู ก ค า้
หลากหลายรูปแบบ
2. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและฝึ กฝนเทคนิคด ้านการขายให ้เหมาะกับลูกค ้าแต่ละประเภท
สาํ หรับพนักงานขายมือใหม่
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
3. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไR ด ้ ไปใชให
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1. บทบาท และ หน ้าทีข
R องพนักงานขาย
2. วิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมของลูกค ้าทีห
R ลากหลายด ้วยหลักการทีเR หมาะสม
• หลักการวิเคราะห์ด ้วย DISC Analysis
• ลักษณะเฉพาะของลูกค ้าสไตล์ D (Dominance)
• ลักษณะเฉพาะของลูกค ้าสไตล์ I (Influence)
• ลักษณะเฉพาะของลูกค ้าสไตล์ S (Steadiness)
• ลักษณะเฉพาะของลูกค ้าสไตล์ C (Conscientious)
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

3. Workshop: วิเคราะห์ลก
ู ค ้าด ้วย DISC Analysis
4. เทคนิคการประยุกต์ลักษณะลูกค ้า DISC ในการนํ าเสนอขาย
4.1 วิธก
ี ารเข ้าพบลูกค ้า (Approach)
4.2 การเปิ ดการขายด ้วยการเปิ ดใจลูกค ้า (Open mind)
4.3 การนํ าเสนอขาย (Customers buy you)
4.4 เทคนิคการปิ ดการขายให ้ได ้ Order (Closing)
4.5 การติดตามผลและบริการหลังการขาย (Follow up & After Sales Service)
ืR สารกับลูกค ้าแต่ละสไตล์ DISC
5. เคล็ดลับการสอ
6. กิจกรรมจําลองสถานการณ์การขาย
(ปฏิบัต ิ พร ้อมให ้เทคนิค / ความเห็นเพิม
R เติมจากวิทยากร เพือ
R ให ้สามารถนํ าเสนอขายได ้
ด ้วยความสาํ เร็จ)
7. ความสามารถจําเป็ นสาํ หรับพนั กงานขาย (Key Competency)
8. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 9
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 25
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

ก ันยายน 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 ดังนีV
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัท เบอร์ตด
R หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังR จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
R 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
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR 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, การขาย, การตลาด, ความรู ้ทัRวไป, วิเคราะห์คน, การศึกษา, พฤติกรรม
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

