เทคนิคการนําเสนอผลิตภ ัณฑ์ให้โดนใจ ขนสู
ั& ง
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 25 ปี

22 ตุลาคม 2561
09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
พนักงานขายหลายคนไม่ประสบความสาํ เร็จ สาเหตุหลักพบว่าเกิดจากความผิดพลาดของความสามารถในการ
ขายตัวเองก่อนทีจ
T ะเริม
T ขายผลิตภัณฑ์ บุคลิกภาพมีสว่ นสาํ คัญอย่างมากในการเรียกศรัทธาจากลูกค ้า จนกล่าวได ้ว่า
บุคลิกเป็ นจุดเริม
T ต ้นของการขาย นอกจากนี` การนํ าเสนอก็ต ้องสร ้างความประทับใจเช่นกัน แต่มักพบว่าพนักงานขาย
ั เจนก็
มักตกม ้าตายจากการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ แม ้ว่าผลิตภัณฑ์นัน
` ๆ จะมีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละประโยชน์ทถ
ีT อ
ื เป็ นจุดขายชด
ิ
่
ิ
`
ื
ตาม การนํ าเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีประสทธิภาพสงผลต่อการตัดสนใจซอของลูกค ้าและยอดขายขององค์กร ดังนัน
`
จึงจํ าเป็ นอย่างยิงT ทีพ
T นักงานขายต ้องเรียนรู ้เทคนิคและวิธก
ี ารพัฒนาบุคลิกภาพของตนและการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์
เพือ
T หลีกเลีย
T งความผิดพลาดทีอ
T าจเกิดขึน
` ต่อหน ้าลูกค ้า และสร ้างโอกาสแห่งความสําเร็จในการขายซงึT เป็ นเป้ าหมาย
สูงสุดนัTนเอง
หลักสูตรนี` จึงได ้พัฒนาขึน
` มาเฉพาะ เพือ
T ให ้ทีมขายได ้เรียนรู ้การสร ้าง Smart Personality ให ้กับตนเอง
รวมทัง` จะได ้รับความรู ้ หรือ “ศาสตร์” ของการนํ าเสนอไม่วา่ จะเป็ นการวิเคราะห์ลูกค ้าก่อนการนํ าเสนอ การวางแผนกล
ยุทธ์ในการนํ าเสนอ การเสนอประโยชน์หรือสงิT ทีล
T ก
ู ค ้าจะได ้รับจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็ นต ้น พร ้อมกับ จะได ้ฝึ ก
ิ ป์ ” หรือทักษะในการนํ าเสนอ ฝึ กทักษะการพูดและการฟั งลูกค ้า รวมถึงการเน ้นยํ`าและโน ้มน ้าวความสนใจของ
“ศล
ิ ใจซอ
ื` ในทีส
ลูกค ้าให ้เห็นความสาํ คัญของคุณค่า (Values) ทีจ
T ะได ้รับจากผลิตภัณฑ์จนทําให ้เกิดการตัดสน
T ด
ุ
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์
ของบริษัทอย่างมืออาชีพและเป็ นระบบ
2. เพือ
T สร ้าง Smart Personalityและฝึ กฝนทักษะการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงทักษะด ้านการโน ้มน ้าวลูกค ้าให ้
ิ ใจซอ
ื` อย่างเต็มใจ
สนใจและตัดสน
ิ ป์ ” ของการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ ไป
3. เพือ
T สร ้างความมัTนใจให ้กับผู ้เข ้ารับการอบรมในการนํ า “ศาสตร์” และ “ศล
้
ใชในการปฏิ
บต
ั งิ านจริงอย่างได ้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้ าหมายในการขาย
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ิ ธิภาพ
1. การวางแผนการนํ าเสนอและการขายอย่างมีประสท
2. เป้ าหมายของการนํ าเสนอและการขายอย่างเหมาะเจาะกับกลุม
่ ลูกค ้า
3. ขัน
` ตอนในการนํ าเสนออย่างได ้ผล - สาํ หรับกลุม
่ ลูกค ้าและแบบตัวต่อตัว
ืT ในการนํ าเสนอเพือ
4. สอ
T การขาย
ืT มัTนให ้ลูกค ้า
5. ข ้อควรปฏิบัตข
ิ องผู ้นํ าเสนอและขาย เพือ
T เสริมสร ้างความเชอ
6. เทคนิคการตอบคําถามและการจัดการข ้อโต ้แย ้งของลูกค ้า
7. การเตรียมตัวของผู ้นํ าเสนอ
8. การตรวจสอบและประเมินผลการนํ าเสนอและการขาย
9. กิจกรรม: การนํ าเสนอจากผู ้เข ้าอบรม
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

10. เทคนิคอืน
T ๆ สาํ หรับการขาย
10.1 เทคนิคการสร ้างความต ้องการให ้โดนใจลูกค ้า
10.2 การหาจุดขายและการลนไฟลูกค ้า
10.3 เทคนิคการล ้วงสิงT ทีค
T ้างคาใจของลูกค ้า
10.4 การทบทวนผลการขาย ทําไมขายได ้ หรือ ขายไม่ได ้
11. สรุป คําถามและคําตอบ

ใบประกาศนียบ ัตร : บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 22
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

พิเศษ! ชําระภายใน 7
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

ตุลาคม 2561

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

ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

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

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 คอนเซ้าท์แทนซี 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, การนํ าเสนอขาย, เทคนิค, นําเสนอ, Presentation, Sales, Product, Advance, ผลิตภัณฑ์, สินค ้า, ขัน
` สูง, มืออาชีพ
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

