หล ักสูตร เทคนิคการขาย
แบบการตลาดในเชงิ รุกยุค 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

19 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
หล ักการและเหตุผล

*สถานทีจัดอบรมอาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม

การขายทีเน น
้ ขายให ล
้ ู ก ค า้ ไม่ ว่ า จะเป็ นรายบุ ค คล รายใหญ่ ห รื อ ขายให ้แก่ อ งค์ก ร ต ้องเน น
้
ิ ค ้าและ
ความสําคัญของลูกค ้าเป็ นหลัก นักขายทีดีต ้องสร ้าง Customer Value ขึน
5 ให ้ได ้ การขายสน
บริการให ้แก่ลก
ู ค ้าเราไม่ได ้เน ้นการขายเพือวันนีเ5 ท่านัน
5 การขายแบบเป็ นทีปรึกษาทีดีให ้แก่ลูกค ้าจะ
สง่ ผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั น
5 นั กขายควรจะรู ้ วิเคราะห์ลูกค ้า และเข ้าใจถึงเคล็ ดลับและ
เทคนิคการให ้คํ าปรึกษา และการรั กษาความสัมพั นธ์ทดี
ี กับลูกค ้าให ้ได ้ในระยะยาว การจัดการข ้อ
โต ้แย ้งทีเกิด ขึน
5 อยู่ต ลอดเวลาและการปิ ดการขายทีสร ้างความพอใจแก่ทัง5 สองฝ่ ายทีเราจํ าเป็ น
จะต ้องใชจิ้ ตวิทยาในการเรียนรู ้อ่านคน หรืออ่านความต ้องการ ให ้ทราบก่อน เพือทีจะได ้ปรับเปลียน
พฤติก รรม ให ้ตรงตามความต ้องการ หรือ ความพึง พอใจของลู ก ค ้าหรือ ผู ้มุ่ ง หวั ง ไม่ ว่ าจะอยู่ ใ น
กระบวนใดๆ ก็ตามของการขาย
กระบวนการต่างๆทีกล่าวมานี5เป็ นกระบวนการทีจํ าเป็ นจะต ้องมีการวางแผน มีการวางระบบอย่าง
เป็ นข น
ัA ตอนและรวมถึง การวิเ คราะห์ คาดการณ์ และพยากรณ์ ท างด้า นการขายตาม
สภาพแวดล ้อมทีเป็ นจริง และมีก ารเปลียนแปลงตลอดเวลา เพือให ้เกิดความแน่ น อนหรือ ให ้เกิด
ความใกล ้เคียงกับการบรรลุเป้ าหมายให ้ได ้มากทีสุด เราจึงจําเป็นต้องศึกษาทางด้านการตลาด
ิ ธิภาพ สร้างความพึงพอใจ และสนองความ
เชงิ รุก เพือ
D ผสมผสานให้เกิดงานขายทีม
D ป
ี ระสท
้ ระบวนการทางด้านงานขายแต่เพียงอย่างเดียว ทําให้เรา
ต้องการของลูกค้า แทนทีจ
D ะใชก
ี โอกาสหรือไม่มค
เสย
ี วามได้เปรียบในการแข่ง ข ัน หรือทีเD ราเรียกก ันอีกอย่างหนึง
D ว่า การ
ึ
่
ั
บริหารการขาย นน
D ั เอง ซงเป็ นการบริหารการตลาดการขายทีเหมาะสม จะชวยให ้มีศกยภาพ เห็น
ี
ผลทีชัด เจน ลดความเส ยงที
เกิด ขึน
5 และทีสํา คั ญ สามารถวางตํ าแหน่ ง ทีเหมาะสมในด ้านความ
ต ้องการและความพึงพอใจของลูกค ้าได ้ เปลียนจากการขายทียากให ้เป็ นการขายทีง่ายในทีสุด
ว ัตถุประสงค์
1. เพือให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้ความเข ้าใจในพฤติกรรมและความต ้องการของลูกค ้า
ิ ธิภาพ
2. เพือให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าเสนอการขายและการปิ ดการขายได ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพของการขายให ้เป็ นมืออาชพ
ี มากยิงขึน
3. เพือให ้ผู ้เข ้าอบรมพัฒนาประสท
5

4. เพือให ้พนักงานขายรู ้จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพือค ้นหาความต ้องการ และเทคนิคการ
ิ กับข ้อโต ้แย ้งของลูกค ้าในสถานการณ์ตา่ งๆ
จัดการในการเผชญ
ั พันธ์ และติดตามการซอ
ื5 ซาํ5
5. เพือให ้ผู ้เข ้าฝึ กอบรมรู ้เทคนิคการรักษาสายสม
ั ฤทธิผ
6. เพือให ้รู ้ถึงกระบวนการทางการตลาด เพือผสมผสานกับทางการขายให ้สม
M ล
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. ความเกียวข ้องระหว่าง…การตลาดและการขาย
2. ทําไมเราต ้องรู ้และเป็ นทัง5 นักการตลาด และนั กขาย
3. ประเภทของลูกค ้า ธรรมชาติหรือพฤติกรรมของลูกค ้า
4. กลยุทธ์การเลือกตลาด และสร ้างสว่ นประสมทางการตลาดเพือเอาชนะคู่แข่งขัน
5. การเตรียมความพร ้อมของพนักงานขาย
6. เทคนิคการวางแผนการขายเชงิ รุกอย่างเป็ นขัน
5 เป็ นตอน
ิ ใจลูกค ้า และสร ้าง Customer Value
7. ขายอย่างไร...เพือพิชต
ิ ธิผลในระยะยาว
8. เทคนิคการครองใจลูกค ้า เพือประสท
9. การวิเคราะห์ความต ้องการของลูกค ้า และการนํ าเสนอให ้ตรงใจลูกค ้า
10. จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพือค ้นหาความต ้องการของลูกค ้าหรือผู ้มุง่ หวัง
ิ ธิภาพ
11. การจัดการกับข ้อโต ้แย ้งในการขายอย่างมีประสท
12. การปิ ดการขาย ไม่ยากอย่างทีคิด แม ้เป็ นสินค ้าราคาสูง
้
13. เทคนิคการใชเทคโนโลยี
ดจ
ิ ต
ิ อลในการขายอย่างได ้ผล
ั พันธ์ และติดตามการซอ
ื5 ซาํ5 ในระยะยาว
14. การรักษาสายสม
15. การทบทวนการขายเพือพัฒนาปรับปรุง
16. สรุป คําถามและคําตอบ
วิธก
ี าร และรูปแบบการฝึ กอบรม
- การบรรยาย การระดมความคิดเห็น การทําแบบทดสอบ การทําแผนการขายและการตลาด
ประกอบ
ตลอดจนการระดมปั ญหาทางการขายทีเกิดขึน
5 จากลูกค ้าในหน่วยงานของผู ้เข ้า
ฝึ กอบรม และนํ ามาทํา Workshop รูปแบบเชงิ บทบาทสมมติ
( Role Play ) ในการเผชิญกับข ้อโต ้แย ้ง และการขายรูปแบบต่างๆ สรุป, ถาม,ตอบ
ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
ผู ้บริหาร หัวหน ้างานขาย พนั กงานขาย ผู ้แทนขาย หรือผู ้ทีสนใจทัวไปทีจะเข ้ารับการ
ฝึ กอบรมในด ้านเทคนิคการขาย แบบการตลาดในเชงิ รุก

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิงD แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ีD
จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 19

พฤศจิกายน 2561

ประเภท
บุคคลทวD ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทวD ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
315.00
301.00

ห ัก ณ ทีจ
D า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

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

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
4 พฤศจิกายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
D า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

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

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี5
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขที 014-2-63503-8
ชือบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี จํากัด
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ที 0-2615-4479
ื
พร ้อมระบุชอบริ
ษัท เบอร์ตด
ิ ต่อของท่าน ชือหลักสูตรและวันอบรม
2. ชําระด ้วยเช็คสังจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิงD แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซีD จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีได ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
D 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

หลักสู ตร,อบรม,เทคนิค,การขาย,การตลาด,เชิงรุ ก,ยุค 4.0

