
Outline Hipo 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร: 0-2615-4477 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

นกัขาย 360 องศา 
(สนิคา้อตุสาหกรรม, ลกูคา้ราชการ, ลกูคา้ธรุกจิ, B to B, B to G) 

 

 

วทิยากร: อาจารยส์ุพจน ์กฤษฎาธาร 

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จ ากัด จากสหรัฐอเมรกิา   

senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จ ากัด จากเยอรมนี 

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 

5 ตลุาคม 2564 

09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

 *สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล  

 ในโลกของการแขง่ขนัทีร่นุแรงเชน่นี้ การขายตอ้งอาศัยทักษะและเทคนคิในทกุรปูแบบ อยา่งรอบทศิ 360 
องศา เพือ่สรา้งยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้นอกจากนีนั้กขายยงัตอ้งเต็มเป่ียมไปดว้ยพลังและ
ความรักในงานขาย อนัจะเป็นแรงผลักดนัใหนั้กขายสามารถตอ่สูก้ับทกุปัญหาในงานขาย 

          หลกัสตูรนี้จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองให ้พนักงานขาย  ไดเ้รยีนรู ้เทคนคิและประสบการณ์รอบทศิใน
การขาย เพือ่ใหพ้นักงานขายสามารถเป็น นักขาย 360 องศา โดยผ่านการท ากจิกรรมในรปูแบบตา่งๆ  ทัง้ 
Workshop การระดมสมอง Role Play และ กจิกรรมตา่งๆ  

 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งเทคนคิการขายอยา่งรอบทศิทาง 360 องศา 
2. เพือ่เสรมิสรา้งทักษะการขายใหม ่ๆ เพือ่พชิติยอดขาย 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคเ์ทคนิคการขายใหเ้หมาะสมกับตนเอง
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

 
หวัขอ้การบรรยาย 

1. เปิดการขายกบัลกูคา้ ........อยา่งมพีลังและมคีวามสขุ 

2. ฟังลกูคา้อยา่งวเิคราะหเ์จาะลกึถงึความตอ้งการใหถ้งึแกน่ และ ถงึกึน๋ 

3. กจิกรรม เปิดการขาย กบั ลูกคา้ในหลากมติ ิ

4. สวมวญิญาณ การถาม ดว้ยค าถามอยา่งมคีณุภาพ 

 5 ค าถาม ทีนั่กขายตอ้งถาม!!!!!!!!! 

5. เรยีนรู ้8 เทคนคิ การน าเสนอสนิคา้อยา่งตรงจุดและกระตุน้ตอ่มอยากของลูกคา้ 

6. กจิกรรม นกัขาย 360 องศา 

7. สรา้ง DNA ในการตอบค าถามและขอ้โตแ้ยง้ ใหก้บันกัขาย 

8. เรยีนรู ้2 * 4 เทคนคิ ในการปิดการขาย   
9. สรา้งพลังและไฟในตัวนักขาย 

10. กจิกรรม สรา้งพลงันกัขายใหโ้ชตชิว่ง 
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11. ปัญหาในการขาย และ การแกปั้ญหา อยา่งมรีะบบ 

12. สรปุ ค าถามและค าตอบทีนั่กขายตอ้งการรู ้
 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

สมาชกิ HIPO  3,400.00   238.00         102.00    3,536.00 3,638.00 

วธิกีารช าระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบัญชสีะสมทรัพย ์เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด   
          และ Scan ใบ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่hipotraining@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น ชือ่หลักสตูรและวันอบรม 
2.  ช าระดว้ยเชค็สั่งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 
โทรศพัท:์ 02-615-4477  
Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, นักขาย, 360 องศา, ความรัก, งานขาย, รอบทศิ, ทักษะขาย   
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