หล ักสูตร จุดไฟ..ห ัวใจพน ักงานขาย
.. ปลุกขวัญ สร ้างพลัง ..

อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
U จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
U ากด ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

24 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.

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

หล ักการและเหตุผล
ิ` ไม่วา่ จะ
สภาวะเศรษฐกิจ ณ ปั จจุบันจะเห็นได ้ว่าทัUวโลกต่างได ้รับผลกระทบของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทัง` สน
เป็ นกลุ่มธุรกิจอะไรก็ตาม แต่เหนือสงิU อืน
U ใด พนั กงานภายในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิงU พนักงานขายจะต ้องมีขวัญและ
กําลังใจทีด
U ี ต ้องสร ้างพลังและมุ่งมัUน หรือพยายามทีจ
U ะต ้องฝ่ าฟั นอุปสรรคไปให ้ได ้ ซงึU สงิU ทีส
U ําคัญทีส
U ุด คือ ขวัญและ
กําลังใจทีด
U ข
ี องพนั ก งานขายทุกคน ทัง` นี` จะต ้องเกิดจากการทีพ
U นั กงานขายต ้องรู ้จั กสร ้างทัศ นคติทด
ีU ใี ห ้เกิด ขึน
` แก่
ี ก่อน
ตนเองเสย
หลั ก สูต รนี` ต ้องการให ้พนั ก งานขายเกิด การพั ฒ นาความคิด พลั ง ใจ เพืUอ มุ่งมัU นสร ้างสรรค์ผ ลงานขายของ
ี ในสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบน
ตนเอง ตลอดจนเพือ
U ปลุกพลังนั กขายให ้สามารถเป็ นนักขายมืออาชพ
ั
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
U ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เกิดพลังสร ้างไฟในใจเพือ
U งานขายของพนักงานขาย
2. เพือ
U กระตุ ้นให ้พนักงานขายเกิดความคิดสร ้างสรรค์ทด
ีU ต
ี อ
่ การสร ้างขวัญและกําลังใจของตนเอง
3. เพือ
U ให ้ผู ้เข ้าอบรมเกิดความมุ่งมัUนตัง` ใจในการสร ้างยอดขายให ้บรรลุเป้ าหมายตามทีไU ด ้รับมอบหมาย
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
Session 1 มองตน สะท้อนตน
1. กิจกรรม มองตน มองจิต สะท้อนความนึกคิด
2. เป้ าหมายในงาน และ เป้ าหมายในชีวต
ิ
3. กิจกรรม Workshop: การกําหนดเป้ าหมายร่วมกัน
4. ทําอย่างไรจึงจะเป็ น “สุดยอดพนักงานขาย” ทีอ
U งค์กรต ้องการ
5. หลักการทํางานอย่างมีความสุข
6. ความภาคภูมใิ จ ในองค์กร และ Brand
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.com

ั
Session 2 ศกยภาพของพน
ักงานขาย
7. Competency หรือ ความสามารถ หรือ ศักยภาพของพนั กงานขายทีต
U ้องมี
a. ความรู ้
b. ทักษะ
c. ทัศนคติ
8. กิจกรรม Workshop: สุดยอดพนักงานขาย บนพืน
` ฐานแห่งความสุข
9. การสร ้างแรงจูงใจ และ พลังให ้ตนเอง (ขาย ขาย และ ขาย)
10. กิจกรรม Workshop: การสร ้างแรงจูงใจ และ พลังให ้ตนเอง
11. มองปั ญหา อุปสรรค และ ความสาํ เร็จขององค์กรร่วมกัน
12. ความสําคัญของ ความรัก และ ความผูกพันต่อองค์กร
13. สรุป คําถามและคําตอบ

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

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 24

มกราคม 2562

ค่าส ัมมนา

VAT 7%

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก
ณ ทีจ
 า
่ ย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี`
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีU 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีU 014-2-63503-8
U บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงU แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีU จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีU 0-2615-4479
ืU บริษัทของท่าน และชือ
U หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังU จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงU แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีU จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
U า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีU 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
ื เงินทีไU ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงU แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีU จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining
พนักงาน, ขาย, Sales, แรงจูงใจ, ความสําเร็จ, อุปสรรค, เป้ าขาย, ยอดขาย, สินค ้า, อบรม, สัมมนา, ฝึ กอบรม, Staff, เซล
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.com

