Outline Hipo

การสร้างโอกาสทางการขายและการเพิม
 ยอดขาย
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

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

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

หล ักการและเหตุผล
ในสภาพของการแข่งขั นทีTรุ นแรงเช่นนี] การขายจะประสบความสํ าเร็ จ หรือ ล้ม เหลวน น
ั> มีปัจ จย
ั ต่า งๆ
่ ผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นสินค ้า พนั ก งานขาย คู่แข่ง รวมถึงสภาวะแวดล ้อมต่างๆ พนั ก งาน
มากมายทีส
 ง
ิ ธิภาพ
จะต ้องอาศั ยทัก ษะ เทคนิค ลูก ล่ อ ลูก ชนในการเพิม
T ยอดขายให ้ได ้ด ้วยการบริหารปั จจั ยต่างๆอย่างมีป ระส ท
> อย่างไม่เต็มที ดังนัน
หากพน ักงานขาดท ักษะด ังกล่าวแล้ว ยอดขายย่อมลดลงอย่างแน่นอน หรือ เพิม
 ขึน
] จึง
จํ าเป็ นอย่างยิงT ทีพ
T นั กงานขายต ้องเรียนรู ้เทคนิคและยุทธวิธใี นการขายและการบริหารยอดขาย เพือ
T สร ้างโอกาสแห่ง
ความสําเร็จในการขายและเพิม
T ยอดขายในทีส
T ด
ุ
หลักสูตรนี] จึงได ้พัฒนาขึน
] มาเพือ
T ให ้ทีมขาย ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการเพิม
T ยอดขายอย่างมีเป็ นระบบ ได ้สํารวจ
และวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัตด
ิ ้านงานขายของตน การทํากิจกรรมด ้านการเสนอขายทีป
T ระยุกต์ขน
ึ] ให ้สมจริง จนใน
ทีส
T ด
ุ เมือ
T จบการอบรม ผู ้เข ้าสัมมนาสามารถสร ้างยุทธวิธใี นการเพิม
T ยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู ้ด ้านการขาย
ได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้และแลกเปลีย
T นโอกาสในการแสวงหาโอกาสการขาย
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านการเพิม
T ยอดขายอย่างเป็ นระบบ
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ ไปใชให
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 โอกาสแห่งการขาย เพือ
 การขยายฐานลูกค้า
1. เตรียมพร้อม!!! ปัจจ ัยแห่งความสาํ เร็จในการสร ้างโอกาสทางการขาย เพือ
T เพิม
T ยอดขาย
2. วิเคราะห์......ปั ญหาด ้านการขายและแนวทางแก ้ไข
3. เจาะแก่น.....การวิเคราะห์คู่แข่ง เพือ
T แสวงหาโอกาสการขาย
• ใครคือคูแ
่ ข่ง
• จุดอ่อน จุดแข็ งของคูแ
่ ข่ง
• เปรียบเทียบยอดขาย
• การติดตามข ้อมูลและความเคลือ
T นไหวคูแ
่ ข่ง
4. กิจกรรมจําลองสถานการณ์การขาย เพือ
T หายุทธวิธก
ี ารเพิม
T ยอดขาย
(ปฏิบต
ั ิ พร ้อมให ้เทคนิค / ความเห็นเพิม
T เติมจากวิทยากร เพือ
T ให ้ยอดขายเพิม
T ขึน
] อย่างเป็ นระบบ)

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
Module 2 เพิม
 ยอดขายด้วยหนึง สมอง สองมือ และความพร้อม
5. ปฏิบ ัติการ ... การเพิม
 ยอดขายด้วยต ัวเอง
• สร ้างระบบการทํางาน
• การวางแผนเป้ าหมายการขายในแต่ละเดือน
• วางแผนการขายให ้เหมาะเจาะกับลูกค ้า
• การขายอย่างเป็นระบบเป็นขนตอน
ั>
• การจัดเก็บข ้อมูลลูกค ้าและความเข ้าใจลูกค ้าเป็ นรายๆ
• ความสมําT เสมอในการเข ้าพบ
• การทบทวนการขาย
• สร ้างพลังใจ เพิม
T ไฟให ้ตัวเอง
ิ ค้า และ จุดขาย
Module 3 เพิม
 ยอดขายด้วยการบริหารสน
ิ ค้า
6. ปฏิบ ัติการ.....การเพิม
 ยอดขายด้วยต ัวสน
• การวิเคราะห์จด
ุ อ่อน จุดแข็งสินค ้า
ิ ค้าในมุมมองของผูใ้ ช ้ (End User)
• การร ับรูแ
้ ละเข้าใจประโยชน์ของสน
้
• ใชการโฆษณาและการส
ง่ เสริมการขาย ให ้เป็ นประโยชน์
ิ ค ้าเหมาะกับกลุ่มลูกค ้าในแต่ละพืน
• สน
] ทีห
T รือไม่
• สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 13 มีนาคม 2563
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

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
ํ เนาหน้าเช็ ค)
พิเศษ! ชําระภายใน 28 กุมภาพ ันธ์ 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
T 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
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT 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
อบรม, สัมมนา, การขาย, การตลาด, เพิม
T ยอดขาย, กลยุทธ์, เทคนิค
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

