น ักขาย 360 องศา
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

6 ธ ันวาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจT ัดอบรมอาจเปลียT นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในโลกของการแข่งขันทีรT ุนแรงเช่นนี] การขายต ้องอาศัยทักษะและเทคนิคในทุกรูปแบบ อย่างรอบทิศ 360
องศา เพือ
T สร ้างยอดขายให ้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีไT ด ้วางไว ้ นอกจากนี]นักขายยังต ้องเต็มเปีT ยมไปด ้วยพลังและความ
รักในงานขาย อันจะเป็ นแรงผลักดันให ้นักขายสามารถต่อสูกั้ บทุกปั ญหาในงานขาย
หลักสูตรนี]จงึ ได ้พัฒนาขึน
] มาเพือ
T ตอบสนองให ้ พนั กงานขาย ได ้เรียนรู ้ เทคนิคและประสบการณ์รอบทิศในการขาย
เพือ
T ให ้พนั กงานขายสามารถเป็ น นั กขาย 360 องศา โดยผ่านการทํากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทัง] Workshop การ
ระดมสมอง Role Play และ กิจกรรมต่างๆ
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
T งเทคนิคการขายอย่างรอบทิศทาง 360 องศา
ิ ยอดขาย
2. เพือ
T เสริมสร ้างทักษะการขายใหม่ ๆ เพือ
T พิชต
้
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ไปประยุกต์ใชในการสร
้างสรรค์เทคนิคการขายให ้เหมาะสมกับตนเองได ้
ิ ธิภาพ
อย่างมีประสท
ห ัวข้อการบรรยาย
1.
2.
3.
4.

เปิ ดการขายกับลูกค ้า ........อย่างมีพลังและมีความสุข
?
ฟั งลูกค ้าอย่างวิเคราะห์เจาะลึกถึงความต ้องการใหถึ
้ งแก่น และ ถึงกึน
กิจกรรม เปิ ดการขาย ก ับ ลูกค้าในหลากมิต ิ
สวมวิญญาณ การถาม ด ้วยคําถามอย่างมีคณ
ุ ภาพ
• 5 คําถาม ทีน
T ักขายต ้องถาม!!!!!!!!!
ิ ค้าอย่างตรงจุดและกระตุน
5. เรียนรู ้ 8 เทคนิค การนําเสนอสน
้ ต่อมอยากของลูกค้า
6. กิจกรรม น ักขาย 360 องศา
7. สร้าง DNA ในการตอบคําถามและข้อโต้แย้ง ให้ก ับน ักขาย
8. เรียนรู ้ 2 * 4 เทคนิค ในการปิ ดการขาย
9. สร ้างพลังและไฟในตัวนั กขาย
่ ง
10. กิจกรรม สร้างพล ังน ักขายให้โชติชว
11. ปั ญหาในการขาย และ การแก ้ปั ญหา อย่างมีระบบ
12. สรุป คําถามและคําตอบทีน
T ั กขายต ้องการรู ้

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

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

พิเศษ! ชําระภายใน 21
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
273.00
259.00

6 ธ ันวาคม 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)
พฤศจิกายน 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 (สํานักงานใหญ่)
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

อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, นักขาย, 360 องศา, ความรัก, งานขาย, รอบทิศ, ทักษะ
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

