ี
Sales Engineer มืออาชพ

(Professional Sales Engineer)

วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด ้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทํางานด ้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

22 สงิ หาคม 2565
09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
่ ัดอบรมอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นี้ Sales Engineer ต ้องต ้องอาศัยทักษะและเทคนิคในทุกรูปแบบ
ในโลกของการแข่งขันทีร่ ุนแรงเชน
เพือ
่ สร ้างยอดขายให ้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีไ่ ด ้วางไว ้ นอกจากนีน
้ ักขายยังต ้องเต็มเปี่ ยมไปด ้วยพลังและความ
รักในงานขาย อันจะเป็ นแรงผลักดันให ้นักขายสามารถต่อสูกั้ บทุกปั ญหาในงานขาย
หลักสูตรนี้จงึ ได ้พัฒนาขึน
้ มาเพือ
่ ตอบสนองให ้ Sales Engineer ได ้เรียนรู ้ เทคนิคและประสบการณ์
ี โดยผ่านการทํ ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
รอบทิศในการขาย เพือ
่ ทํ าให ้กลายเป็ น Sales Engineer มืออาชพ
ทั ง้ Workshop การระดมสมอง Role Play และ กิจ กรรมต่า งๆ เมื่อ จบการอบรม ผู ้เข ้าสั ม มนาจะสามารถ
ประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการขายได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
ี
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจเทคนิคการเป็ น Sales Engineer มืออาชพ
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเปลีย
่ นความคิดมีในรักในงาน Sales Engineer
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้วิธก
ี ารขายอย่างเป็ นระบบ และสามารถเพิม
่ ยอดขายให ้แก่องค์กรได ้
้
4. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไ่ ด ้ไปประยุกต์ใชในการสร ้างสรรค์เทคนิคการขายให ้เหมาะสม
ิ ธิภาพ
กับตนเองได ้อย่างมีประสท
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
ี
Module 1 : สุดยอด Sales Engineer มืออาชพ
1. บทบาทและหน ้าทีส
่ าํ คัญ ที่ Sales Engineer ต ้องรู ้ !!!
2. สงิ่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคในงานขายของ Sales Engineer
ี
3. เปลีย
่ นความคิดปลุกไฟ เติมความรัก เติมพลัง ....การเป็ น Sales Engineer มืออาชพ

4. กิจกรรม ... เปลีย
่ นความคิดปลุกไฟในการทํางาน
5. เทคนิคการขายอย่างเป็ นระบบ
 ก่อนการขาย
 ขณะขาย
 หลังขาย

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย 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

6. การเตรียมตัวก่อน “การขาย” ให ้ลูกค ้าประทับใจ
 เตรียมตัวเอง
 เตรียมลูกค ้า
้
 เตรียมวางแผน & ฝึ กซอม
ิ ใจลูกค ้าในงานขาย
7. เสริมอาวุธลับ !!! ให ้ Sales Engineer พิชต
(เสริมความรู ้ และทักษะทีส
่ ําคัญ เพือ
่ สร ้างความมั่นใจในงานขาย)

่ ารเป็น...สุดยอด Sales Engineer มืออาชพ
ี
8. กิจกรรม Workshop : เตรียมต ัวสูก

Module 2 : ขาย... อย่างชาญฉลาด (Smart Selling)
่ ารเปิ ด Sales Engineer มืออาชพ
ี
9. ขัน
้ ตอนการขายอย่างมี “กึน
๋ ” สูก
 เปิ ดการขายกับลูกค ้า ........อย่างมีพลังและมีความสุข
 เทคนิคการฟั งลูกค ้าอย่างวิเคราะห์เจาะลึกถึงความต ้องการให ้ถึงแก่น และ ถึงกึน
๋
ี ด ้วยการถามคําถามอย่างมีคณ
(สวมวิญญาณ Sales Engineer มืออาชพ
ุ ภาพ5 คําถาม ทีน
่ ัก
ขายต ้องถาม!!!!!!!!!)
ิ ค ้าเชงิ เทคนิคอย่าง “ตรงจุด” และ “กระตุ ้นต่อมอยาก” ของลูกค ้า
 เทคนิค การนํ าเสนอสน
 การตอบคําถามและข ้อโต ้แย ้ง – จัดการและรับมือกับข ้อโต ้แย ้งอย่างเป็ นระบบ
ี เปรียบ หรือ ตกเป็ นเครือ
 การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให ้ไม่เสย
่ งมือลูกค ้า
 การปิ ดการขาย- ปิ ดการขายเมือ
่ ไร ปิ ดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได ้ Order
10. เทคนิคการใชคํ้ าพูดและภาษาเชงิ เทคนิคให ้ลูกค ้าประทับใจและเข ้าใจง่าย

11.

ํ หร ับ Sales Engineer
กิจกรรม Role Play 1 : จําลองสถานการณ์ขายสา

13.

ํ หร ับ Sales Engineer
กิจกรรม Role Play 2 : จําลองสถานการณ์ขายสา
 วิเคราะห์ขอ
้ ดี
 วิเคราะห์สงิ่ ทีต
่ อ
้ งปร ับปรุงพ ัฒนา

 วิเคราะห์ขอ
้ ดี
 วิเคราะห์สงิ่ ทีต
่ อ
้ งปร ับปรุงพ ัฒนา
12. การสร ้างมาดนักขายด ้วยบุคลิกภาพและการวางตัวทีเ่ หมาะสม
 เจาะลึกบุคลิกภาพนักขาย

14. สรุป คําถามและคําตอบทีน
่ ักขายต ้องการรู ้

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย 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 เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี่ จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ประเภท
บุคคลทว่ ั ไป
ิ HIPO
สมาชก

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
VAT 7%
273.00
259.00

ห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย3%
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

ื ห ัก ณ ทีจ
กรณีไม่มห
ี น ังสอ
่ า
่ ย
4,173.00
3,959.00

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
ประเภท
บุคคลทว่ ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย3%
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

ื ห ัก ณ ทีจ
กรณีไม่มห
ี น ังสอ
่ า
่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขที่ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
่ บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี่ จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนั งสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-2615-4479
ื่ บริษัท เบอร์ตด
่ หลักสูตร
ิ ต่อของท่าน และชือ
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง่ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี่ จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี่ จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ่ ด ้ชําระมาแล ้ว

อบรม, สัมมนา, งานขาย, Sales , Engineer , Sales Engineer , วิศวะกรฝ่ ายขาย , พนั กงานขาย
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย 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

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ:
 Tel. : 086-318-3152 หรือ 02-615-4477
 E-mail : hipotraining@gmail.com
 Website : www.hipotraining.co.th หรือ สแกน QR Code ด ้านล่าง

 ID Line@ : @761mvknp หรือ สแกน QR Code ด ้านล่าง

 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining หรือ สแกน QR Code ด ้านล่าง

ร ับชมต ัวอย่างการสอนเพิม
่ เติมได้ท ี่
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย 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

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย 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

