ิ ปะการขายเชงิ รุก
หล ักสูตรอบรม ศล
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 ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

11 ธ ันวาคม 2562
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ิ ปะการขายเชงิ รุก
ในปั จจุบน
ั การทําธุรกิจต่างๆนัน
^ หากตัง^ รับเพียงอย่างเดียวก็ยากทีจ
T ะประสบความสําเร็จ ศล
จึงเป็ นแนวทางการขายเชงิ รุกจึงเป็ นเรือ
T งทีน
T ั กขายรุ่นใหม่ต ้องให ้ความสาํ คัญ
ทีส
T าํ คัญทีส
T ด
ุ บุคลากรทีเT กีย
T วข ้องกับด ้านการตลาดและการขายจะต ้องมีทก
ั ษะด ้านการขายทีด
T ี จึงจะประสบ
ความสําเร็จได ้
ิ ปะการขายเชงิ รุก จึงออกแบบสาํ หรับนั กการตลาดและนักขาย ทีต
หลักสูตรศล
T ้องการฝึ กฝนตนเองให ้มีความ
ิ ธิภาพ
กล ้า ความสามารถในการโน ้มน ้าวจูงใจ การจัดการกับข ้อโต ้แย ้ง และ การปิ ดการขายอย่างมีประสท
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T ให ้ผู ้รับการฝึ กอบรม
2. เพือ
T ให ้ผู ้รับการฝึ กอบรม
3. เพือ
T ให ้ผู ้รับการฝึ กอบรม
4. เพือ
T ให ้ผู ้รับการฝึ กอบรม

ิ ปะการขายเชงิ รุก
เรียนรู ้ศล
มีความรู ้ในหลักการพูดเพือ
T การจูงใจ
มีความรู ้ในหลักการจัดการกับข ้อโต ้แย ้งต่างๆ
ได ้ฝึ กปฏิบัตจ
ิ ริงในเรือ
T งการขาย การพูดเพือ
T จูงใจ และการจัดการกับข ้อโต ้แย ้ง

ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. ความหมายและขัน
^ ตอนของการตลาด และการขาย
2. ทัศนคติทถ
ีT ก
ู ต ้องเกีย
T วกับการขาย
3. การพูดเพือ
T การจูงใจแบบ AIDA
A
= Attention arrester
I
= Interest arouse
D
= Desire creator
A
= Action stimulator
4. การจัดการกับข ้อโต ้แย ้ง
5. ระดมสมองเรือ
T ง ข ้อโต ้แย ้งทีพ
T บบ่อยในงานขาย ในงานของตัวเอง
6. ฝึ กปฏิบัตก
ิ าร การจัดการกับข ้อโต ้แย ้ง โดยผู ้เข ้าร่วมฝึ กอบรม
7. บุคลิกภาพทีด
T ข
ี องนักขาย
8. สรุป คําถาม – คําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายใน 26
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,700.00
3,400.00

11 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

พฤศจิกายน 2561 (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 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, เชิงรุก, จัดการ, ข ้อโต ้แย ้ง, บุคลิกภาพ,นักขาย
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

