
 

 

บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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สรา้งพนักงานขายใหเ้ป็นนักขาย 
(From Salesman to Sales Professionals) 

 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

12 มถินุายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานที[จัดอบรมอาจเปลี[ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
          หลักสูตรนี\ไดพั้ฒนาขึ\นมาเพื[อตอบสนองให ้พนักงานขาย และหัวหนา้พนักงานขาย ไดเ้รียนรู ้เทคนิคและ
ประสบการณจ์รงิในการขายอยา่งเป็น “นักขายตัวจรงิ” ไดเ้รยีนรูค้วามแตกต่างของพนักงานขายกับนักขาย พฤตกิรรม
ลกูคา้และจุดที[จะจัดการกบัลูกคา้ในการขาย ขั \นตอนและเทคนคิการขายสําหรับนักขาย การสรา้งไฟในตัวนักขาย การ
ฝึกฝนตนเอง การปรับเปลี[ยนมมุมองและทัศนคตใิหม่ๆ  เพื[อสรา้งยอดขายใหไ้ดส้งูสดุ เมื[อจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะ
สามารถประยุกตต์อ่ยอดความรูด้า้นการขาย และพัฒนาตนเองใหก้า้วสูค่วามเป็นนักขายไดด้ว้ยดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื[อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื[องการเป็นนักขายและการสรา้งระบบระเบยีบในการขายใหก้ับตนเองได ้
2. เพื[อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี[ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคก์ารขายใหเ้หมาะกับงานของตนเองได ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
กระบวนการขายของนกัขายแบบเซยีน 
1. แนวคดิงานขายในยคุศตวรรษ 21 
2. นักขาย กับ พนักงานขาย – ใครเป็นอย่างไร? 
3. บทบาทและหนา้ที[ของนักขาย 
4. พฤตกิรรมของลกูคา้ 
5. เทคนคิการเขา้ถงึลกูคา้ 
6. พจิารณา: ลกูคา้ตัวจรงิ หรอื ตัวปลอม 
7. ขั \นตอนและเทคนคิการขาย – สูก่ารเป็นนักขายมอือาชพี 

o การเสาะหาลกูคา้เพื[อการขาย - เรยีนรูใ้ครคอืลูกคา้ที[คุณตอ้งไปขาย 
o การเตรยีมตัวของพนักงานขาย-เตรยีมตัวใหพ้รอ้มกอ่นออกสนามรบมชียัไปกวา่ครึ[ง 
o การนัดหมายลูกคา้ - นัดอย่างไรใหล้กูคา้รับนัด 
o การเปิดการขาย – เทคนคิการเตรยีมความพรอ้มระหวา่งพนักงานกบัลกูคา้ กอ่นการขาย 
o การวเิคราะหโ์อกาสการขาย – โอกาสการขายคอือะไร ทําไมตอ้งวเิคราะห ์วเิคราะหอ์ย่างไร 
o การนําเสนอผลติภัณฑ-์ นําเสนอสนิคา้อยา่งมอือาชพี ใหล้กูคา้ตาสว่าง 
o การตอบคําถามและขอ้โตแ้ยง้ - จัดการและรับมอืกับขอ้โตแ้ยง้อยา่งเป็นระบบ 
o การเจรจาตอ่รอง – เจรจาอย่างไรใหไ้ม่เสยีเปรยีบ หรอื ตกเป็นเครื[องมอืลกูคา้ 
o การปิดการขาย- ปิดการขายเมื[อไร ปิดอยา่งไรจงึจะเหมาะสม และ ไดอ้อรเ์ดอร ์
o การตดิตามผลและบรกิารหลังการขาย-บรกิารอยา่งไรใหล้กูคา้ประทบัใจและซื\ออกี 
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8. บรกิารกับการขาย 
9. การสรา้งไฟในตัวนักขาย 
10.การจัดระบบระเบยีบในการขาย 
11.การวเิคราะหจ์ดุออ่นจุดแข็งตนเอง 
12.สิ[งที[นักขายตอ้งม ี  
13.สรุป คําถาม และ คําตอบ 

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

ชําระภายใน 12 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 28 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 ดงันี\ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที[ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที[ 014-2-63503-8 

          ชื[อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรบัรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที[ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื[อบรษัิทของท่าน และชื[อหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สั[งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั 
3.  หัก ณ ที[จา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที[ 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที[ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ 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, นักขาย, การขาย, การเขา้ถงึลกูคา้, ขอ้โตแ้ยง้, นักขายมอือาชพี, สรา้งไฟในตวันักขาย, การเปิดการขาย, การปิดการขาย, 
เจรจาตอ่รอง 


