ท ักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย
(Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping)

วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด ้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทํางานด ้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

18 ตุลาคม 2561
9.00 – 16.00

โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีก
[ ารจัดสัมมนาอาจเปลีย
[ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
การขายในโลกธุรกิจทุกวันนี\ ยิง[ ทวีค วามรุนแรงมากขึน
\ สภาพแวดล ้อมมีก ารเปลีย
[ นแปลงอย่างรวดเร็ วและยากทีจ
[ ะ
้ งขัน การขายยิง[ ยากขึน
คาดเดา คู่แข่งแต่ละรายต่างสร ้างกลยุทธ์มาต่อสูแข่
\ เป็ นทวีคูณ ดั งนั น
\ การขายจํ าเป็ นต ้องมี
การกําหนดเป้ าหมายการขาย
การจั ดทําแผนการขายทีช
[ ัดเจนและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ การวิเคราะห์และวาง
แผนการขายที[ด ีย่ อ มสร ้างความมั[ น ใจในการขายทั ง\ แก่ผู ้บริห าร ผู ้จั ด การขายและพนั ก งานขายทุก คน เนื[ อ งจาก
้
แผนการขายจะทํ าให ้การกํ าหนดทิศ ทางการขายเป็ นไปอย่ างชั ด เจน มุ่ ง สู่เ สนทางเดี
ย วกั น ในทางตรงข ้าม หาก
ผู ้จัดการมีการวางแผนทีไ[ ม่เป็ นระบบระเบียบ ย่อมสร ้างปั ญหาตามมาอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นการวัดผลทีไ[ ม่ได ้ผล และ
การขายทีไ[ ม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
หลั ก สูตรนี\จงึ ได ้พัฒนาขึน
\ มาเพื[อตอบสนองให ้ หัวหน ้าพนั ก งานขาย ผู ้จัด การฝ่ ายขาย และพนั กงานขาย ได ้เรียนรู ้
ทัก ษะการวิเคราะห์และวางแผนด ้านการขายอย่ างเป็ นระบบ ครบวงจร ได ้สัมผั ส เทคนิค และประสบการณ์ จริงจาก
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ในเรือ
วิทยากร เมือ
[ จบการอบรมผู ้เข ้าสม
[ งนี\ ได ้ด ้วยด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
[ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
[ งทักษะการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขายอย่างเป็ นระบบ
้
2. เพื[อ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ า ความรู ท
้ ี[ไ ด ้ไปประยุ ก ต์ใ ช ในการวิ
เ คราะห์ และ การวางแผนการขายให ้ประสบ
ความสําเร็จ อย่างเหมาะกับตนเองในงานขายได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. กรอบแนวคิด: ความสําคัญและประโยชน์ของแผนการขาย
2. สว่ นประกอบของแผนการขาย
3. ขัน
\ ตอนการวิเคราะห์และวางแผนการขาย (Sales Planning )
• การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (SWOT Analysis)
• การเข ้าใจและการประยุกต์ใช ้ “Five Forces of Competition”
• การพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting)
• การกําหนดเป้ าหมายการขาย (Sales Goal Setting) สาํ หรับพนักงานขาย
4. กิจกรรม Workshop: การวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจเพือ
[ การขาย
5. กิจกรรม Workshop: การวางแผนการขาย (Sales Road-mapping)
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, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

ั มนา
6. การนํ าเสนอแผน Sales Road-mapping จากผู ้เข ้าสม
7. ข ้อมูลการวางแผน
้
8. การประยุกต์ใชแผนการขายแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสําหรับพนักงานขาย
9. การติดตามและการควบคุมแผนการขาย
10. เครือ
[ งมือสนับสนุนแผนการขาย
11. ข ้อควรระวังในการวิเคราะห์และจัดทําแผนการขาย
12. สรุป คําถาม และ คําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 3
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

18 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

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
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 เลขที[ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน 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
[ หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสัง[ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
[ 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
ื เงินทีไ[ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ 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, หัวหน ้างาน, การวิเคราะห์การขาย, กลยุทธ์การขาย, การวางแผนการขาย
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, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

