Outline Hipo

หล ักสูตร
Solution Selling for B to B
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
่ จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
่ ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 25 ปี

26 สงิ หาคม 2565
09.00 – 16.00 น.

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

หล ักการและเหตุผล
่ นี้ ลูกค ้าของแต่ละธุรกิจมีความต ้องการทีเ่ ฉพาะเจาะจงแตกต่างกันออกไป
ในโลกของการแข่งขันทีร่ น
ุ แรงเชน
พนักงานต ้องมีทักษะในการเข ้าใจลักษณะธุรกิจและความต ้องการของลูกค ้า จนสามารถเสนอแนะ และ ให ้ข ้อมูลทีเ่ ป็ น
ึ ว่า เราไม่ได ้ขายหรือให ้บริการอย่างขอให ้เสร็จไปที แต่เราเป็ น ทีป
่ รึกษา หรือ เป็ นคู่
ประโยชน์กบ
ั ลูกค ้า จนลูกค ้ารู ้สก
่
ื
ึ
ั
แท ้ทางธุรกิจ (Business Partners) ผลทีเ่ กิดขึน
้ คือ ลูกค ้าจะไว ้เนือ
้ เชอใจ มัน
่ ใจ รู ้สกสมผัสได ้ถึงบริการทีแ
่ ตกต่างจาก
คูแ
่ ข่ง จนไม่กล ้าจะหนีไปไหน
หลักสูตรนีจ
้ งึ ได ้พัฒนาขึน
้ มาเพือ
่ ตอบสนองให ้ พนักงานขาย พนักงานให ้บริการ หัวหน ้าพนักงานขาย และ
หัวหน ้าทีมบริการ ได ้เรียนรู ้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ใน การขายและให ้บริการอย่างทีป
่ รึกษากับลูกค ้า ตัง้ แต่การ
เข ้าใจลักษณะธุรกิจ และ ความต ้องการของลูกค ้า เข ้าใจลักษณะการขายและการให ้บริการอย่างทีป
่ รึกษา การทํา
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้
Workshop การขายและให ้บริการอย่างทีป
่ รึกษา เมือ
่ จบการอบรมผู ้เข ้าสม
ในเรือ
่ งนี้ ได ้ด ้วยด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
่ งการขายและให ้บริการอย่างทีป
่ รึกษา
้
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไ่ ด ้ไปประยุกต์ใชในการขายและให
้บริการอย่างทีป
่ รึกษากับลูกค ้าให ้
ิ ธิภาพ
เหมาะกับตนเองได ้อย่างมีประสท
3. เพือ
่ สร ้างภาพลักษณ์ทด
ี่ ใี ห ้กับองค์กร จนกลายเป็ นจุดได ้เปรียบในเชงิ การแข่งขัน
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. ความหมายและความสําคัญของการขายและให ้บริการอย่างทีป
่ รึกษา
2. เข ้าใจลักษณะธุรกิจของลูกค ้า
3. วิเคราะห์สถานการณ์ ความต ้องการของลูกค ้าทีจ
่ ะให ้คําปรึกษา
4. คุณภาพทีล
่ ก
ู ค ้าต ้องการจากการขายและการให ้บริการอย่างทีป
่ รึกษา

5. กิจกรรม Workshop: การขายและการให้บริการอย่างทีป
่ รึกษา 1
6. ขัน
้ ตอนการขายและการให ้บริการอย่างทีป
่ รึกษา
 การเสาะหาลูกค ้าเพือ
่ การขาย
 การเตรียมตัวของพนักงานขาย
 การนัดหมายลูกค ้า

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
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 การเปิ ดการขาย
 การวิเคราะห์โอกาสการขาย
 การนํ าเสนอผลิตภัณฑ์
 การตอบคําถามและข ้อโต ้แย ้ง
 การเจรจาต่อรอง
 การปิ ดการขาย
 การติดตามผลและบริการหลังการขาย
7. มิตข
ิ องคําปรึกษาทีจ
่ ําเป็ นแก่ลก
ู ค ้า
8. สุดยอดเทคนิคการโน ้มน ้าวลูกค ้าด ้วยคําปรึกษา
ิ ใจในมุมมองของลูกค ้า
ิ องการตัดสน
9. มิตข
10. ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความสําเร็จของการให ้คําปรึกษา
11. กิจกรรม Workshop: การขายและการให้บริการอย่างทีป
่ รึกษา 2
ื้ และผู ้ขาย
12. ประโยชน์ของคําปรึกษาในมุมผู ้ซอ
13. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร : บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี่ จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ประเภท
บุคคลทว่ ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
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

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
่ 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

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
่ 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 และหนังสือรับรองหัก 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 ท์แทนซี่ จําก ัด
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ่ ด ้ชําระมาแล ้ว

อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, นักขาย, ทีป
่ รึกษา, ลูกค ้าถามหา, การขาย, บริการ, สุดยอด, เทคนิค, การโน ้มน ้าว
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
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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
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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

