หล ักสูตรอบรม สร้างพน ักงานขายให้เป็นน ักขาย
(From Salesman to Sales Professionals)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

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

15 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
X ัดอบรมอาจเปลีย
X นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
หลั ก สูตรนี`ได ้พั ฒ นาขึน
` มาเพืXอตอบสนองให ้ พนั กงานขาย และหั วหน ้าพนั กงานขาย ได ้เรียนรู ้ เทคนิค และ
ประสบการณ์ จ ริง ในการขายอย่ า งเป็ น “น ก
ั ขายต วั จริง ” ได ้เรี ย นรู ้ความแตกต่ า งของพนั ก งานขายกั บ นั ก ขาย
พฤติกรรมลูกค ้าและจุดทีจ
X ะจัดการกับลูกค ้าในการขาย ขัน
` ตอนและเทคนิคการขายสําหรับนั กขาย การสร ้างไฟในตัว
นักขาย การฝึ กฝนตนเอง การปรับเปลีย
X นมุมมองและทัศนคติใหม่ๆ เพืXอสร ้างยอดขายให ้ได ้สูงสุด เมือ
X จบการอบรมผู ้
่
เข ้าสัม มนาจะสามารถประยุก ต์ต่อ ยอดความรู ้ด ้านการขาย และพั ฒนาตนเองให ้ก ้าวสูค วามเป็ นนั ก ขายได ้ด ้วยด ้วย
ตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
X สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
X งการเป็ นนักขายและการสร ้างระบบระเบียบในการขายให ้กับตนเองได ้
้
2. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไX ด ้ไปประยุกต์ใชในการสร
้างสรรค์การขายให ้เหมาะกับงานของตนเองได ้
ิ ธิภาพ
อย่างมีประสท
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ี น
กระบวนการขายของน ักขายแบบเซย
1. แนวคิดงานขายในยุคศตวรรษ 21
2. นักขาย กับ พนั กงานขาย – ใครเป็ นอย่างไร?
3. บทบาทและหน ้าทีข
X องนักขาย
4. พฤติกรรมของลูกค ้า
5. เทคนิคการเข ้าถึงลูกค ้า
6. พิจารณา: ลูกค ้าตัวจริง หรือ ตัวปลอม
่ ารเป็ นนั กขายมืออาชพ
ี
7. ขัน
` ตอนและเทคนิคการขาย – สูก
o การเสาะหาลูกค ้าเพือ
X การขาย - เรียนรู ้ใครคือลูกค ้าทีค
X ุณต ้องไปขาย
ั ไปกว่าครึงX
o การเตรียมตัวของพนักงานขาย-เตรียมตัวให ้พร ้อมก่อนออกสนามรบมีชย
o การนัดหมายลูกค ้า - นัดอย่างไรให ้ลูกค ้ารับนัด
o การเปิ ดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร ้อมระหว่างพนักงานกับลูกค ้า ก่อนการขาย
o การวิเคราะห์โอกาสการขาย – โอกาสการขายคืออะไร ทําไมต ้องวิเคราะห์ วิเคราะห์อย่างไร
ิ ค ้าอย่างมืออาชพ
ี ให ้ลูกค ้าตาสว่าง
o การนํ าเสนอผลิตภัณฑ์- นํ าเสนอสน
o การตอบคําถามและข ้อโต ้แย ้ง - จัดการและรับมือกับข ้อโต ้แย ้งอย่างเป็ นระบบ
o การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให ้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็ นเครือ
X งมือลูกค ้า
o การปิ ดการขาย- ปิ ดการขายเมือ
X ไร ปิ ดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได ้ออร์เดอร์
ื` อีก
o การติดตามผลและบริการหลังการขาย-บริการอย่างไรให ้ลูกค ้าประทับใจและซอ
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

8. บริการกับการขาย
9. การสร ้างไฟในตัวนักขาย
10.การจัดระบบระเบียบในการขาย
11.การวิเคราะห์จด
ุ อ่อนจุดแข็งตนเอง
X
12.สิงทีน
X ั กขายต ้องมี
13.สรุป คําถาม และ คํ าตอบ

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

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายใน 31
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,700.00
3,400.00

15 พฤศจิกายน 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

ตุลาคม 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 ดังนี`
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีX 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีX 014-2-63503-8
X บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีX 0-2615-4479
ืX บริษัท เบอร์ตด
X หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังX จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
X 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
ื เงินทีไX ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX 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, นักขาย, การขาย, การเข ้าถึงลูกค ้า, ข ้อโต ้แย ้ง, มืออาชีพ, สร ้างไฟ, เปิ ดการขาย, การปิ ดการขาย, เจรจาต่อรอง
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

