ั&
หล ักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชน
ตามสถานการณ์
(Superb and Situational Selling Techniques)

วิทยากร: ดร. ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
Y วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใY คร ๆ ต ้องถามถึงทัง] วงการมากกว่า 25 ปี

23 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.

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

หล ักการและเหตุผล
ยุคนีก
] ารขายไม่เหมือนเดิม ใครทีข
Y ายเหมือนเดิม ตายแน่นอน!! คนทีจ
Y ะประสบความสาํ เร็จในงานขายต ้องขาย
ั ] มีชน
ั ] เชงิ และปรับตามสถานการณ์ ...
อย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนือชน
่ น
] ตอกยํ]าด ้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขาย
หลักสูตรนีก
] ะเทาะเปลือกหมด จากพืน
] ฐานสูข
ั ] เหนือชัน

สร ้างคนทีข
Y ายไม่เป็ นให ้ขายเป็ น จากพนักงานขายให ้เป็ นนักขาย จากนักขายมือเงินให ้เป็ นนักขายมือทอง
ว ัตถุประสงค์
่ ักยภาพสูงสุด
1. เพือ
Y สร ้าง นักขาย ให ้ไปสูศ
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุด
2. เพือ
Y นํ าความรู ้ทีไY ด ้ ไปใชให
ห ัวข้อการบรรยาย และ Workshop
1. ความสําเร็ จในงานขาย มาจาก อะไร!!!!!
ื] หรือไม่ซอ
ื] เพราะอะไร
2. กะเทาะเปลือกลูกค ้า – ซอ
ั ] ด ้วย การอ่าน และ วิเคราะห์ลก
3. ขายอย่างเหนือชน
ู ค ้า อย่างเจาะลึก
ั ] ด ้วย การอ่านลูกค ้า พร ้อมแชร์ประสบการณ์
4. ทดสอบ Module 1: ขายอย่างเหนือชน
5. จะขายใคร – การเสาะหาลูกค ้าเพือ
Y การขาย
6. วางแผน และ เตรียมตัว อย่าง ชาญฉลาด
7. การนัดหมาย อย่าง มีลก
ู ล่อลูกชน
8. ทดสอบ Module 2: หา GAP ระหว่าง การขายทีค
Y ณ
ุ ขายกับการขายอย่างชาญฉลาด
ั กฎ 1 นาที
9. การเปิ ดการขาย โดยอาศย
10. การวิเคราะห์โอกาสการขาย
ั ] เชงิ
11. การปรับตัวตามสถานการณ์ ด ้วย การนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ อย่างมีชน
ิ ค ้าของคุณ ให ้ได ้
12. หา ไม ้ตาย ของสน
13. ทดสอบ Module 3: การขายตามสถานการณ์ พร ้อมแชร์ประสบการณ์
14. เทคนิค การตอบคําถามและข ้อโต ้แย ้ง

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

15. ลูกล่อลูกชน ในการเจรจาต่อรอง
ั ] พร ้อมแชร์ประสบการณ์
16. ทดสอบ Module 4: การเจรจาต่อรอง อย่างเหนือชน

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 23

มกราคม 2562

ั
ค่าสมมนา

VAT 7%

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก
ณ ทีจ
 า่ ย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีY 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีY 014-2-63503-8
Y บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีY 0-2615-4479
ืY บริษัท เบอร์ตด
Y หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังY จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
Y 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
ื เงินทีไY ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY 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

] , ลูกล่อลูกชน, วิเคราะห์, โอกาสการขาย, สถานการณ์
อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, เทคนิค, อย่างเหนือชัน
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

