
 

 

บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

Marketing and Selling Mind  
 “สวมจติวญิญาณของนักการตลาดและนักขาย” 

 
วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัYน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีYมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

24 พฤษภาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีYจัดอบรมอาจเปลีYยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
 
 ยคุนีa ผูบ้รหิารคาดหวังใหพ้นักงานทกุคนม ีMarketing and Selling Mind (จติวญิญาณของนักการตลาด และ
นักขาย) เป็น DNA ตดิตัว... เนืYองจากการแขง่ขันในโลกธรุกจิมคีวามรนุแรงมากขึaนจากอดตีหลายเทา่ตัว... ดังนัaน เรา
จะรอพึYงใหแ้ตเ่พยีงฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเสาะหาลูกคา้ไมไ่ดอ้กีแลว้... พนักงานทกุคนตอ้งสวมวญิญาณนักการ
ขายนักการตลาด เพืYอชว่ยกัน “สรา้งยอดขายใหอ้งคก์ร” ... ร่วมกนัเป็น “นักลา่” ทีYเต็มเปีYยมไปดว้ยพลังแห่งการขาย 
และในทีYสดุ องคก์รของเรา ก็จะกลายเป็น “องคก์รแหง่การขายอยา่งแทจ้รงิ”  
 หลักสตูรนีaจงึพัฒนาขึaนเพืYอใหผู้เ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กปฏบิตัดิา้นการตลาดและการขาย ผ่านกจิกรรมตา่งๆ เพืYอให ้
เกดิ Marketing and Selling Mind และสามารถสรา้งสรรคแ์นวคดิดา้นการตลาดและงานขาย ไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัสภาพการแขง่ขนัของโลกธรุกจิ 
 
วตัถปุระสงค ์

1.  เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้ขา้ใจ เรืYอง Marketing and Selling Mind  
2.  เพืYอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูก้ลยทุธท์างการตลาด และการขาย ทีYเหมาะสมกบัองคก์ร   
3.  เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีYไดไ้ปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสุดแกอ่งคก์ร 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
1. ความหมาย และ ความสําคัญของ Marketing and Selling Mind 
2. ความสมัพันธร์ะหว่าง การตลาด การขาย และการใหบ้รกิาร ในโลกธรุกจิ 
3. กจิกรรม ตัวอย่างของ Marketing and Selling ทีYประสบความสาํเร็จ 
4. การวเิคราะห ์สถานการณ์ทางการตลาด เพืYอประโยชนใ์นการขาย 
5. การวเิคราะหก์ารแขง่ขันในตลาด : เมืYอทพันักขายลงตลาด ชยัชนะจะมาถงึเราไดอ้ย่างไร 
6. การวเิคราะห ์ลกูคา้เป้าหมาย : รูเ้ขา รูเ้รา  
7. กจิกรรม วเิคราะหข์อ้มูลทางการตลาด 
8. เจาะลกึ Branding  
9. วเิคราะห ์และ เขา้ใจ ผลติภณัฑ ์ 
10. กลยทุธร์าคา...... แตม้ต่อ หรอื กบัดักการตลาด 
11. ชอ่งทางการจัดจําหน่าย....  เจาะเสน้ทางทีYจะเขา้หาลูกคา้ 
12. สง่เสรมิการการตลาด และการขาย  ทําอย่างไร...ใหต้รงใจ และกระตุกยอดขาย 
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13. กลยทุธท์างการตลาดอืYน ๆ  
14. กลยทุธ ์และ เทคนคิการขาย 
15. กรณีศกึษา กลยุทธก์ารตลาดและการขาย ในธรุกจิ 
16. ปลุกจติวญิญาณ นักการตลาด  กระตุน้จติวญิญาณนักขาย...พรอ้มจะกา้วตอ่ไปอย่างไมม่วัีนทอ้ 
17. Action Plan: การตลาด และ การขาย 
18. สรุปและการถาม-ตอบ ปัญหาทีYเกดิขึaนจากดําเนนิธรุกจิ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                           
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 24 พฤษภาคม 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 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 

พเิศษ! ชําระภายใน 8 พฤษภาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 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 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีa 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีY 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีY 014-2-63503-8 

          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิทของท่าน และชืYอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
3.  หัก ณ ทีYจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีY 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม, สมัมนา, การขาย, การตลาด, Marketing and Selling Mind 


