
 

 
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  

 เทคนคิการปิดการขายและตดิตามผลการขาย 
                                                        

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีUมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 25 ปี 
 

6 มถินุายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีUจัดอบรมอาจเปลีUยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

  

 

หลกัการและเหตผุล  
 
 “ถา้จบไมไ่ด ้ ก็ปิดการขายไม่ได”้ การปิดการขายเป็นศลิปะและเทคนคิ ทีUสําคัญทีUสดุในกระบวนการขาย 
เพราะหมายถงึผลสําเร็จของการขายทั aงปวง พนักงานขายถงึแมจ้ะมคีวามรูใ้นสนิคา้ ในตัวลกูคา้ขยันและมศีลิปะใน
การเสนอ ขายอย่างยอดเยีUยมแต่ถา้เขาปิดการขายไมไ่ด ้ก็ไม่มปีระโยชนอ์ะไรทีUจะเรยีก เขาว่า“นักขายมอือาชพี” เขา
อาจเป็นไดแ้กนั่กโฆษณาประชาสมัพันธ ์ทีUดใีหแ้กบ่รษัิทเทา่นัaน 
 
 
วตัถปุระสงค ์
 
 1. เพืUอใหพ้นักงานขายไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิและจติวทิยาในการปิดการขาย และการลาจาก ในรูปแบบตา่งๆ 
 2. เพืUอใหพ้นักงานขายมทีศันคตทิีUดใีนการปิดการขาย  
 3. เพืUอใหพ้นักงานขายไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการทดสอบความพรอ้มของลกูคา้กอ่นการปิดการขาย กระบวนการ
     ทีUตอ้งกระทําในการปิดการขาย วธิขีอใบสัUงซืaอแบบตา่งๆ ตลอดจนการลาจาก และศลิปะในการทีUทําให ้   
     ลกูคา้เกดิการซืaอซํaา 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
 1. จติวทิยาเกีUยวกบัการปิดการขาย 
  • แรงกระตุน้ เพืUอใหเ้กดิการขายตอ่ลกูคา้ 
  • เงืUอนไขทางอารมณ์ เมืUอลูกคา้ตอ้งตัดสนิใจ 
  • การยํaาความมัUนใจ 
  • จติสํานกึตอ่การปิดการขาย 
  • เคล็ดลับ 4 ประการในการปิดการขาย  
 
 2. สตูร “CLOSE EARLY AND OFTEN" (ปิดการขายบอ่ยๆ และเร็วๆ) 
  • วดีโีอ “เทคนคิการปิดการขาย" 
 
 3. สตูร “ASK FOR TIIE ORDER" (การขอใบสัUงซืaอ) 
  • WORKSHOP เรืUอง “สญัญาณซืaอ”และการใชคํ้าพูดเพืUอปิดการขาย 
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 4. DO & DON’T ในการปิดการขาย 
  • หลัก 3 ประการในการปิดการขายทีUด ี
  • 10 อยา่ ในการปิดการขาย 
  • สตูร “GOD RLESS" (เทคนคิการลาจาก) 
 5. Work Shop 
 6. การตดิตามผลการขาย 

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

ชําระภายใน 6 มถินุายน 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 21 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 ี  เลขทีU 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีU 014-2-63503-8 

          ชืUอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีU 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืUอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืUอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัUงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั 
3.  หัก ณ ทีUจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีUไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา,  การนําเสนอขาย, เทคนคิการนําเสนอขาย, การปิดการขาย, ตดิตามผลการขาย 


