Professional Selling Skills
(ทักษะการขายกับลูกค ้าหลากหลายรูปแบบ)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

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

17 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
X ัดอบรมอาจเปลีย
X นแปลงได ้ตามความเหมาะสม
U

หล ักการและเหตุผล:
การขายจะประสบความสาํ เร็จหรือล ้มเหลวนัน
_ เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย
ี ขายอย่างชงิ ไหวชงิ พริบกับลูกค ้า รวมทัง_ ต ้องสามารถแก ้สถานการณ์อย่างมี
พนักงานขายจะต ้องขายอย่างมืออาชพ
ิ ธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านีย
ิ ใจซอ
ื_ ของลูกค ้าและยอดขายขององค์กร ดังนัน
ประสท
_ ่อมสง่ ผลต่อการตัดสน
_ จึง
ี_ วเวลา
จําเป็ นอย่างยิงX ทีพ
X นักงานขายต ้องเรียนรู ้เทคนิคและยุทธวิธใี นการขายและการบริหารจัดการกับลูกค ้าในเสย
ของการขาย เพือ
X หลีกเลีย
X งความผิดพลาดทีอ
X าจเกิดขึน
_ ต่อหน ้าลูกค ้า และสร ้างโอกาสแห่งความสําเร็จในการขาย
หลักสูตรนี_ จึงได ้พัฒนาขึน
_ มาเพือ
X ให ้พนักงานขาย ได ้เรียนรู ้การเตรียมตัวเพือ
X สร ้างความสําเร็จใจงานขาย การ
เสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก ้ปั ญหา แก ้สถานการณ์ การระดมสมองทํากิจกรรมด ้านการเสนอขายทีป
X ระยุกต์ขน
ึ_ ให ้
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการขายได ้ด ้วยตนเอง
สมจริง เมือ
X จบการอบรม ผู ้เข ้าสม
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านการขายพร ้อมลูกล่อลูกชนกับลูกค ้าอย่างเป็ นระบบ
ิ ธิภาพ
และมีประสท
ืX ได ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
2. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถบริหารการใชส้ อ
้
3. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไX ด ้ ไปใชให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร สร ้างยอดขายได ้ตาม
เป้ าหมาย
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1. บทบาท และ หน ้าทีข
X องพนักงานขาย – สร ้างความเข ้าใจและให ้ตระหนักถึงหน ้าทีท
X ต
ีX ้องทํา
ี พร ้อมยกตัวอย่างคําพูด ท่าทางประกอบ
2. ขัน
_ ตอนการขายอย่างเป็ นระบบ – สร ้างให ้นักขาย ขายอย่างมืออาชพ
(ทุกขัน
_ ตอน จะเน ้นเทคนิคและลูกล่อลูกชนอย่างรายละเอียด พร ้อมตัวอย่างจริงในการปฏิบต
ั )ิ
ั ไปกว่าครึงX
• การเตรียมตัวของพนักงานขาย- เตรียมตัวให ้พร ้อมก่อนออกสนามรบ มีชย
• การเปิ ดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร ้อมระหว่างพนักงานกับลูกค ้า ก่อนการขาย
• การวิเคราะห์โอกาสการขาย และการสร ้างโอกาสในการขาย – โอกาสการขายคืออะไร ทําไมต ้องวิเคราะห์
วิเคราะห์อย่างไร
• การนํ าเสนอผลิตภัณฑ์- นํ าเสนอสินค ้าอย่างมืออาชีพ ให ้ลูกค ้าตาสว่าง
• การตอบคําถามและข ้อโต ้แย ้ง - จัดการและรับมือกับข ้อโต ้แย ้งอย่างเป็ นระบบ
ี เปรียบ หรือ ตกเป็ นเครือ
• การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให ้ไม่เสย
X งมือลูกค ้า
• การปิ ดการขาย- ปิ ดการขายเมือ
X ไร ปิ ดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได ้ Order
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

ืX มัXนให ้กับลูกค ้า (สงิX ทีน
ี ทีX
3. ข ้อควรปฏิบัตใิ นขณะขายเพือ
X สร ้างความเชอ
X ักขายต ้องทําเพือ
X ให ้เป็ นนักขายมืออาชพ
X
ื
ลูกค ้าเกิดความศรัทธาและความเชอมัXน)
4. การทบทวนการขาย – ขายได ้ หรือ ไม่ได ้ มาจากสาเหตุอะไร เรียนรู ้ไว ้จะได ้ไม่พลาดอีก
5. กิจกรรมจําลองสถานการณ์การขาย...ฝึ กปฏิบัตอ
ิ ย่างเข ้มข ้น
6. สรุป คําถามและคําตอบ

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

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 2
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
273.00
259.00

17 พฤศจิกายน 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)
พฤศจิกายน 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 ดังนี_
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีX 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีX 014-2-63503-8
X บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีX 0-2615-4479
ืX บริษัท เบอร์ตด
X หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังX จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
X 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
ื เงินทีไX ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX 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, งานขาย, การตลาด, ทักษะ, การขาย, ลูกค ้า, รูปแบบ, เทคนิค, ลูกล่อลูกชน, มืออาชีพ, ชิงไหวชิงพริบ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

