Outline Hipo

หล ักสูตร Happy @ Workplace
(ทํางานอย่างมีความสุข)

วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
S วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใS คร ๆ ต ้องถามถึงทังW วงการมากกว่า 25 ปี

11 ก ันยายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
S ัดอบรมอาจเปลีย
S นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
องค์กรทีจ
S ะประสบความสําเร็ จได ้ย่อมอาศัยพนั กงานทีม
S ค
ี ุณภาพและมีทัศนคติทด
ีS ใี นการทุม
่ เทอุทศ
ิ กายใจให ้
องค์ก ร มีพ ลั งในการขาย รั ก องค์ก ร รั ก เพืSอ นร่ วมงาน รวมถึง ต ้องมีทัศ นคติเชิงบวก และ มีค วามสุข ......แต่ก ารทีS
่ นัน
ั การปลูกและสร ้างจิตสาํ นึก
พนักงานจะคิดหรือปฏิบต
ั อ
ิ อกมาเชน
W ได ้ต ้องอาศย
หลั กสูตรนีW จึงได ้พัฒนาขึน
W มาเพืSอให ้พนั ก งาน ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการปรั บเปลีย
S นทัศนคติให ้มีพลัง และสร ้างสรรค์
ผลงานจากพลังทีม
S อ
ี ยู่ โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น เกมส ์ กิจกรรม เพือ
S ให ้ผู ้เข ้าสัมมนาสามารถประยุกต์และ
ต่อยอดความรู ้ด ้านนีWได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
S ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจถึงความสุข และสามารถสร ้างความสุขได ้ด ้วยตนเอง
2. เพือ
S สร ้างแรงบันดาลใจ ในชวี ต
ิ การทํางาน
3. เพือ
S ให ้สามารถสร ้างความพอใจให ้กับลูกค ้า และสร ้างความสาํ เร็จให ้กับองค์กร
ห ัวข้อการฝึ กอบรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เป้ าหมายในงาน และ เป้ าหมายในชวี ต
ิ
กิจกรรม การสร ้างแรงจูงใจ และ พลังให ้ตนเอง (ขาย ขาย และ ขาย)
การสร ้างความสุขให ้กับตนเอง
การฝ่ าฟั นปั ญหา อุปสรรค และ สร ้างความสาํ เร็ จขององค์กรร่วมกัน
กิจกรรม แสดงพลังแห่งความรัก และ ความทุม
่ เทให ้ลูกค ้า และ องค์กร
ี
พัฒนาทักษะชวต
ิ – เสริมสร ้างมุมมองใหม่ๆ
สรุปคําถามและคําตอบ

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

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

Outline Hipo

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 28
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
273.00
259.00

11 ก ันยายน 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)
ก ันยายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
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 ดังนีW
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีS 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีS 014-2-63503-8
S บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงS แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีS จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีS 0-2615-4479
ืS บริษัท เบอร์ตด
S หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังS จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงS แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีS จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
S 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
ื เงินทีไS ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงS แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีS 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, ความรู ้ทัSวไป, ทักษะ, การทํางาน, ความสุข, Happy, @, Workplace
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

