
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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Outline อ.ประเสรฐิ 

เทคนคิการขาย ... เพื�อการเป็นมอือาชพี 
 
 

วทิยากร: อาจารยป์ระเสรฐิ สขุไพบลูยก์ลุ 
ปรญิญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) 
ปรญิญาตร ีBachelor of Science Program (B.Sc.) 

วทิยากรและทีPปรกึษาดา้นการขายและการตลาดใหแ้กห่น่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ความเชีPยวชาญ ดา้นการขาย ดา้นการตลาด การบรกิาร การันตรดีว้ยประสบการณ์การสอน 

และทีPปรกึษาองคก์รดา้นการขายและการบรกิารมากกวา่ 15 ปี  
 

7 มถินุายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมอะไรซ ์สขุมุวทิ กรงุเทพฯ (สขุมุวทิซอย 26) 
 

*สถานทีPจัดอบรมอาจเปลีPยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
วตัถปุระสงค ์
1) ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึกระบวนการขายอยา่งนักขายมอือาชพี 
2) สามารถวเิคราะหล์ูกคา้ เพืPอการนําเสนอการขายทีPตรงใจไดอ้ย่างมอือาชพี 
3) เขา้ใจแนวทางในการคน้หาความตอ้งการของลกูคา้ 
4) สามารถวเิคราะหจุ์ดเดน่ของสนิคา้ และหาจุดขายของสนิคา้ทีPเหนือคูแ่ขง่ได ้
5) พัฒนาเทคนคิการขจัดขอ้ขอ้งใจเพืPอนําลกูคา้ไปสูก่ารปิดการขาย 
6) เรยีนรูเ้ทคนคิการตดิตามลกูคา้อย่างมอือาชพี 

  
หวัขอ้อบรมสมัมนา 
1) ศลิปะการขายสนิคา้ใหไ้ดร้าคา 
2) ลว้งลับ “กลลวงการขาย” ใหไ้ดย้อด 
3) “ยอดขายทะลเุป้า" ตอ้งรูห้ลักจติวทิยา 
4) "CUSTOMER’S RAT" ลกูคา้คอืหนู ตอ้งจับหนูใหอ้ยูห่มัด 
5) 4 TOOLS การใช ้4 อาวุธเพืPออา่นเกมขายเพิPมยอด 
6) CUSTOMER INSIGHT เทคนคิการอ่านพฤตกิรรมลูกคา้แบบ FBI 
7) ปรับจุดยนืสรา้งสมัพันธก์อ่นซืsอขาย 
8) เสกมนตรล์ับสรา้งความต่างทางการขาย 
9) BENEFIT วเิคราะหจุ์ดเดน่ของสนิคา้และสิPงทีPลกูคา้สนใจ 
10) "กระจก" สะทอ้นขอ้ขอ้งใจขจัดขอ้โตแ้ยง้ 
11) การสวนกลับเชงิบวกพชิติใจ 
12) เจรจาและปิดการขายทรงพลัง 
13) CLOSE SELLING ปิด ตัด จบ 3 เทคนคิสรา้งยอดขาย 
14) ไพ่ 3 ใบ สูก่ารโนม้นา้วใหสํ้าเร็จ 
15) กลยทุธส์รุปการขายแบบนักขายขัsนเทพ 
16) กลยทุธ ์"ดา้ยแดงแห่งสมัพันธ"์ CRM 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
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Outline อ.ประเสรฐิ 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 7 มถินุายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 23 พฤษภาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีs 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีP 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีP 014-2-63503-8 

          ชืPอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีP 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืPอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืPอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัPงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีPจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีPไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, ทักษะ, การขาย, ลกูคา้, รปูแบบ, เทคนคิ, ลกูลอ่ลกูชน, มอือาชพี, ชงิไหวชงิพรบิ 


