Outline Hipo

First Step Salesperson
รวบรวมสุดยอดเทคนิคการขายทีพ
D นักงานขายมือใหม่ควรรู ้!!

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
D จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
D ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

9 มีนาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
D ัดอบรมอาจเปลีย
D นแปลงได ้ตามความเหมาะสม
U

หล ักการและเหตุผล
้ ง` ศาสตร์และศล
ิ ป์ นักขายทีป
งานขายเป็ นงานทีต
D ้องใชทั
D ระสบความสําเร็จไม่ใชเ่ พียงอาศัยความรู ้ในเชงิ ทฤษฎี
้ ้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด ้วย หรือทีเD ราเราเรียกว่า ลูกล่อ
เท่านัน
` แต่ต ้องนํ าความรู ้ในเชงิ ทฤษฎีมาประยุกต์ใชให
ลูกชนนั น
` เอง แต่พนั กงานขายมือใหม่แกะกล่อ งนั น
` ย่อ มต ้องอาศัยเวลาและชวัD โมงบินในการทีจ
D ะสะสมเทคนิค ลูกล่อ
ลูกชนต่าง ๆ จึงจํ าเป็ นอย่างยิงD ทีพ
D นั กงานขายควรเริม
D ต ้นเรียนรู ้เทคนิคการขายทีถ
D ูกหลักการ และเป็ นทีย
D อมรับว่าเป็ น
้ ้วได ้ผลจริง โดยเฉพาะความสมารถในการการวิเคราะห์ เพือ
เทคนิคทีใD ชแล
D ให ้ทราบความต ้องการทีแ
D ท ้จริงของลูกค ้า
ิ ค ้า การเจรจาต่อรอง การตอบข ้อโต ้แย ้งเพือ
การเปิ ดใจลูกค ้า การนํ าเสนอขายตนเองก่อนขายสน
D ปิ ดการขาย รวมทัง`
ื` ซาํ`
การบริการหลังการขาย เพือ
D ให ้ลูกค ้ากลับมาซอ
หลักสูตรนี` จึงได ้พัฒนาขึน
` มาเพือ
D ให ้พนั กงานขายมือใหม่ ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค ้าอย่างเข ้าใจ
ี การแก ้ปั ญหา แก ้สถานการณ์ การทํากิจกรรมด ้านการเสนอขายทีป
การเสนอขายอย่างมืออาชพ
D ระยุกต์ขน
ึ` ให ้สมจริง
ั
เมือ
D จบการอบรม ผู ้เข ้าสมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการขายได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
D ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านการขายครบขัน
` ตอนสําหรับพนักงานขายมือใหม่
ขายอย่างไรให ้ได ้ Order
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
2. เพือ
D ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไD ด ้ ไปใชให
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. บทบาท และ หน ้าทีข
D องพนักงานขาย
2. เรียนรู ้ 7 ขัน
` ตอนการขายให ้ประสบความสําเร็จ...สําหรับพนักงานขายมือใหม่
2.1 การเตรียมตัวก่อนเข ้าพบลูกค ้า (Pre Approach)
2.2 วิธก
ี ารเข ้าพบลูกค ้า (Approach)
2.3 การเปิ ดการขายด ้วยการเปิ ดใจลูกค ้า (Open mind)
2.4 การนํ าเสนอขาย ด ้วยการขายตัวเองก่อน (Sales yourself)
2.5 การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win และวิธก
ี ารตอบข ้อโต ้แย ้ง (Negotiation & Overcoming
Objections)
2.6 เทคนิคการปิ ดการขายให ้ได ้ Order (Closing)
2.7 การติดตามผลและบริการหลังการขาย (Follow up & After Sales Service)
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

Outline Hipo
3. กิจกรรมจําลองสถานการณ์การขาย
(ปฏิบต
ั ิ พร ้อมให ้เทคนิค / ความเห็นเพิม
D เติมจากวิทยากร เพือ
D ให ้สามารถบริการได ้อย่างดีเลิศ)
4. การแก ้ไขปั ญหาเฉพาะหน ้าในงานขาย
5. สรุป คําถามและคําตอบทีน
D ั กขายต ้องการรู ้- ทักษะจําเป็ นสําหรับพนักงานขาย

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

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน

VAT 7%
273.00
259.00

9 มีนาคม 2563

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
21 กุมภาพ ันธ์ 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
ประเภท
รวมจ่ายสุทธิ
กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
บุคคลทว ั ไป
259.00
111.00
3,848.00
3,959.00
สมาชิก HIPO
238.00
102.00
3,536.00
3,638.00
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี`
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีD 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีD 014-2-63503-8
D บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงD แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีD จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีD 0-2615-4479
ืD บริษัท เบอร์ตด
D หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังD จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงD แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีD จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
D 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
ื เงินทีไD ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงD แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีD จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, FIRST STEP MANAGER, หัวหน ้ามือใหม่, หัวหน ้าป้ ายแดง, บทบาท, หน ้าที,D หัวหน ้า
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

