หล ักสูตรอบรม การขายยุค 4.0
Modification to keep up with Selling 4.0

วิทยากร: อาจารย์สก
ุ จ
ิ ตรียท
ุ ธว ัฒนา
ปริญญาโท การจ ัดการ (ภาคร ัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาล ัยคริสเตียน
ปริญญาตรี ร ัฐศาสตร์ มหาวิทยาล ัยรามคําแหง
ประสบการณ์ดา้ นการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

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

หล ักการและเหตุผล
วิวฒ
ั นาการทางการตลาด มีการเปลีย
 นแปลงอยูต
่ ลอดเวลา แปรเปลีย
 นไปตามกระแสการเปลีย
 นแปลงของ
พลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต ้องการของลูกค ้า ทีจ
 ะต ้องมีการปรับเปลีย
 นไปตามกระแส
ดังกล่าวข ้างต ้น ตัง& แต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็ นตลาดทีเ น ้นการผสมผสาน
การตลาดทัง& 3 ยุคเข ้าไว ้เป็ นการตลาดทีเ น ้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็ นการตลาดสงั คมดิจต
ิ อลอย่างแท ้จริง
ในปั จจุบัน ทําให ้ต ้องมีการปรับตัวและปรับเปลีย
 นวิถท
ึ างการขายอย่างไรให ้ทันกับเปลีย
 นแปลงทีเ กิดขึน
&
ํ
เพือ
 ให ้การขายบรรลุผลสาเร็จและเป้ าหมายได ้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทัง& ในปั จจุบันและอนาคต
ว ัตถุประสงค์
้
1. เพือ
 ให ้มีความรู ้และความเข ้าใจในตลาดทีเ ปลีย
 นแปลงเพือ
 ปรับประยุกต์ใชในทางการขาย
โดยเฉพาะการขายยุค 4.0
2. สามารถเรียนรู ้ เข ้าใจในการขายยุค 4.0 อย่างถ่องแท ้และสามารถปรับตัวและปรับเปลีย
 นให ้ทันกับ
การเปลีย
 นแปลงทีเ กิดขึน
&
ิ ธิภาพ ทันเหตุการณ์
3. เพือ
 ให ้สามารถนํ าการขายยุค 4.0ไปประยุกต์ใชกั้ บการทํางานได ้อย่างมีประสท
ิ
เพิม
 ประสทธิผลในอนาคตได ้
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1.ทีม
T าและความแตกต่างการตลาดในแต่ละยุค
2.แนวโน้มของการขายแต่ละยุคการตลาด
3. Workshop : วิเคราะห์การขายแต่ละยุค
4. ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Human Value)
ํ ค ัญของการขายในยุคการตลาด 4.0
5. ห ัวใจสา
ํ ค ัญของการขายยุค 4.0
6. แนวคิดและความสา

บริษัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้ าท์ แทนซี จํากัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทร 0-2615-4477 -9 โทรสาร 0-2615-4499 อีเมล์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th

7. Workshop : วิเคราะห์การขายยุค 4.0
8. เจาะลึกนว ัตกรรมการขายยุค 4.0
9. Principle 1 : Communicate Channel
10. Principle 2 : Distribute Channel
11. Principle 3 : Facilitate Channel
12. เทคนิคการปร ับต ัวให้ท ันก ับการขายยุค 4.0
13. การปร ับเปลีย
T นการขายให้ท ันก ับการขายยุค 4.0
14. Workshop : การขายยุค 4.0 เชงิ ปฏิบ ัติ

ประกาศนียบ ัตร : บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ีT จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 23
ประเภท
บุคคลทวT ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 8
ประเภท
บุคคลทวT ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

ธ ันวาคม 2562

ห ัก ณ ทีจ
T า
่ ย3%
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
T า
่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ธ ันวาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
T า
่ ย3%
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
T า
่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี&
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขที 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที 014-2-63503-8
 บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ที 0-2615-4479
ื บริษัท เบอร์ตด
 หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
 ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซีT จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉย
ั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
T เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี 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

หลักสูตรอบรม,สัมมนา,งานขาย,การตลาด,พนักงานขาย,ขายยุคใหม่,ยุค 4.0,ยุคดิจต
ิ อล,

บริษัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้ าท์ แทนซี จํากัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทร 0-2615-4477 -9 โทรสาร 0-2615-4499 อีเมล์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th

