ท ักษะการวิเคราะห์และวางแผนการขาย
ํ หร ับผูจ
สา
้ ัดการฝ่ายขาย
(Sales Planning)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
W จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
W ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 25 ปี

16 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
W ัดอบรมอาจเปลีย
W นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ความสําเร็จในการขายของพนักงานขาย นอกจากความสามารถในการขายแล ้ว การวางแผนการขายถือเป็ นสว่ น
่ ารบรรลุเป้ ายอดขายของพนักงานขาย ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผนเกีย
สาํ คัญอันดับต ้นของการขายทีจ
W ะนํ าไปสูก
W วกับการเข ้า
่ งทางการขาย และโปรโมชน
ัW ยิงW ในปั จจุบน
พบลูกค ้า ผลิตภัณฑ์ ราคา ชอ
ั ทีส
W ภาวะการแข่งขันรุนแรง การวางแผนทีW
รอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะแผนกิจกรรมทีม
W ส
ี ว่ นเกีย
W วข ้องกับค่าใชจ่้ ายหรือต ้นทุนของบริษัท จํ าเป็ นอย่างยิงW ทีจ
W ะต ้อง
ได ้รับการพิจารณาอย่างถีถ
W ้วน เพราะสง่ ผลอย่างมากต่อรายได ้ กําไรหรือขาดทุนของบริษัท
หลักสูตรนีไa ด ้พัฒนาขึน
a มาเพือ
W ให ้พนั กงานขายได ้เรียนรู ้และเข ้าใจหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายให ้
เหมาะกับกลุ่มลูกค ้าเป้ าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์การขาย การกําหนดเป้ าหมายและการพยากรณ์ยอดขาย การ
วางแผนกิจกรรมสง่ เสริมการขายให ้เหมาะสมกับต ้นทุนและค่าใชจ่้ าย รวมถึงการติดตามและประเมินผลการขาย ระดม
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ในเรือ
สมองเพือ
W ฝึ กฝนการวางแผนอย่างได ้ผลจริง เมือ
W จบการอบรม ผู ้เข ้าสม
W งนีa
ได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายอย่างได ้ผล
2. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไW ด ้ ไปใช ้ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1.
2.
3.
4.
5.

แนวคิดการวางแผนการขายสาํ หรับพนักงานขาย
การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด ้วย SWOT Analysis
การกําหนดเป้ าหมายการขายสําหรับพนักงานขาย
กิจกรรม: SWOT Analysis และการกําหนดเป้ าหมายการขาย
แนวทางการวางแผนการขายอย่างได ้ผล (SMART Plan)
5.1 ลูกค ้าเป้ าหมาย (Target Customer)
5.2 ผลิตภัณฑ์ (Product)
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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5.3 ราคา (Price)
่ งทางการขาย (Sales Channel)
5.4 ชอ
5.5 การสง่ เสริมการขาย (Promotion)
6. ข ้อพิจารณาสําคัญในการวางแผนการขายสาํ หรับพนั กงานขาย
6.1 คูแ
่ ข่งขันในพืน
a ทีW
6.2 เป้ ายอดขาย
้ ทางทีม
6.3 การจ ัดเสน
 ป
ี ระโยชน์ตอ
่ การขายสูงสุด
7. การวางแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสาํ หรับงานขาย (Action Plan)
8. กิจกรรม: การวางแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสาํ หรับงานขาย
9. การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
10. การทํารายงานการขายและ การประเมินผลการขาย (Sales Report & Sales Evaluation)
11. ข ้อควรปฏิบัตใิ นการวางแผนการขายเพือ
W ความสาํ เร็จในการขาย
12 สรุปคําถามและคําตอบ

้ แทนซ ีW จํากัด
ประกาศนียบ ัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซาท์
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 3
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 19
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

พฤศจิกายน 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 ดังนีa
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีW 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีW 014-2-63503-8
W บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีW 0-2615-4479
ืW บริษัท เบอร์ตด
W หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังW จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
W 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
ื เงินทีไW ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.com
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

a , ทีมงาน
อบรม, สัมมนา, ความคิด, ทักษะเฉพาะทาง, ทักษะ, จัดซือ
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 เว็ บไซท์: www.hipotraining.com

