
 

 
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.co.th  

ชยัชนะนักขายมอืทอง  
(WIN for Sales) 

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี ผูบ้รหิารฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  

บรษิทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรฐัอเมรกิา   
บรษิทั เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรช ั�น จํากดั (มหาชน)  

และ  บรษิทั เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากดั จากเยอรมน ีเป็นตน้ 
 

28 มถินุายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

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

 
 

หลกัการและเหตผุล 
         ยคุนีSการขายไม่เหมอืนเดมิ ใครทีMขายเหมอืนเดมิ ตายแน่นอน!! คนทีMจะประสบความสําเร็จในงานขายตอ้งขาย
อย่างแตกต่าง ขายอยา่งเหนือชั Sน มชีั Sนเชงิ มมีาดแหง่นกัขาย พรอ้มที�จะปรบัตวัตามสถานการณ์ และลกูคา้แต่
ละประเภท 
 
         หลักสูตรนีS ออกแบบขึSนมาเฉพาะ พรอ้มตอกยํSาดว้ยเทคนคิลูกล่อลูกชนในการขาย ยกระดบัพนกังานขาย 
ใหเ้ป็น นกัขายมอืทองในปี 2015 พรอ้มปรบัตวัสู ่High-class environment 
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืMอสรา้งความเขา้ใจในเรืMอง การขายขัSนสงู    
2. เพืMอผูเ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีMได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

Module 1 กจิกรรมการตอ้นรบัลกูคา้กอ่นการขาย 
1. การตอ้นรับลกูคา้อยา่งงามสง่าดว้ยมาดมอือาชพี 

a. การยนืตอ้นรับทีMหนา้งาน 
b. การไหว ้
c. การยืMนนามบตัร 
d. การยิSม 
e. การเชญิลกูคา้ 
f. คําพดูสภุาพ 

2. การพดูคยุสรา้งสมัพันธก์อ่นการขาย 
3. กจิกรรม ฝึกปฏบัิตกิารตอ้นรับลกูคา้ทกุระดับแบบฉบบัลกูคา้ VIP 

a. กจิกรรมนีSผูเ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กปฏบัิตกิารตอ้นรับลกูคา้ทีMไดม้าตรฐาน เสมอืนลกูคา้ทกุระดับเป็น VIP 
เพืMอเป็นสรา้งความเอกลักษณ์ 

 
Modules 2 กจิกรรมข ั[นตอนขณะขาย 

4. การเปิดการขายอยา่งแนบเนียนลูกคา้ไมอ่ดึอัดไรก้ารปฏเิสธ 
a. คําพดูชกัจูง 
 

5. เทคนคิการตั SงคําถามคําตอบเพืMอหยัMงลกึถงึความตอ้งการลูกคา้ 
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a. คําถามเพืMอการคน้หาความตอ้งการ 
b. คําถามเพืMอผูกโยงสนิคา้ทีMจะนําเสนอ 
c. คําถามเพืMอคน้หาความประทับใจพเิศษในตัวสนิคา้ทีMลูกคา้สนใจ 
d. คําตอบทีMเป็นสัญญาณของการตอ่ยอดโอกาสการขาย 
e. เทคนคิการตอบคําถาม เพืMอสรา้งความฝันในการเป็นเจา้ของสนิคา้แหง่ความสขุของลกูคา้ 

6. กจิกรรม ฝึกปฏบัิต ิเขา้ถงึ ทะล ุทะลวง ความตอ้งของลูกคา้  
a. กจิกรรมนีS ผูเ้ขา้อบรมจะไดล้องฝึกการตัSงคําถามเชงิลกึทีMเป็นประโยชน ์และการตอบคําถามลกูคา้
เพืMอเปิดใจลกูคา้กอ่นเขา้สูข่ั Sนตอนการนําเสนอสนิคา้ต่อไป 

7. การนําเสนอการขายอยา่งเป็นขัSนตอน 
a. การใชส้นิคา้ตัวอยา่ง อย่างมปีระสทิธภิาพ 

i. ลําดับขั Sนตอนในการเชญิลกูคา้ชมสนิคา้ 
ii. สงัเกตและจับพฤตกิรรมระหว่างการนําเสนอผลติภณัฑ ์
iii. ทะลวงและเขา้ถงึอารมณ์ความสนใจสนิคา้ดว้ยการตอกยํSาจุดเด่นของสนิคา้ทีMลกูคา้สนใจ 

b. การใชส้ืMอ/เอกสารประกอบการนําเสนอ 
i. วธิกีารใชเ้อกสารใหน่้าสนใจ 
ii. มารยาทแหง่การสนทนาระหวา่งการนําเสนอผ่านเอกสารประกอบการขาย 

c. การเชญิลกูคา้ทดลองใชส้นิคา้ 
i. คําพดูทีMสรา้งอารมณ์แหง่ความเป็นเจา้ของสนิคา้ 
ii. คําถามทีMน่าสนใจระหว่างการสนทนา เพืMอวเิคราะหส์ญัญาณซืSอขาย 
iii. หลักการตอบลกูคา้อยา่งชาญฉลาดเพืMอสรา้งอารมณ์แหง่ความเชืMอมัMน 
iv. ชว่งชงิโอกาสความสนใจของลกูคา้ดว้ยการทดลองปิดการขายเพืMอการจับสญัญาณลกูคา้ 
v. การขจัดขอ้โตแ้ยง้ลกูคา้ 
vi. การเจรจาตอ่รองเพืMอโอกาสการขาย 
vii. การเชญิลูกคา้นัMงสนทนา เพืMอปิดการขาย 
viii. สรุป 8 กลเม็ดการจัดการลกูคา้ใหอ้ยูม่อื 
ix. สรุป 5 คําถามเด็ดทีMควรถามลกูคา้มุง่หวัง 

8. กจิกรรม ฝึกปฏบัิต ิการนําเสนอผลติภณัฑอ์ยา่งมกีึjน 
a. กจิกรรมนีSผูเ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กปฏบัิตนํิาเสนอสนิคา้ดว้ยวธิกีารทีMหลากหลายรูปแบบแตล่งลกึถงึ
ขั Sนตอนและรายละเอยีด พรอ้มทั Sงวธิกีารและเทคนคิเฉพาะ ซึMงตอ้งการใหพ้นักงานไดเ้ขา้ถงึวธิกีาร
นําเสนอสนิคา้อยา่งแทจ้รงิ ดแูลว้เป็นมอือาชพีมากยิMงขึSน 

b. ขายในหลากหลายรูปแบบ เชน่ ลกูคา้มาเป็นครอบครัว มาคนเดยีว รวมถงึมาคูช่ายหญงิ 
9. การปิดการขายอยา่งแนบเนยีน 

a. การหว่านลอ้มและเล็งเป้าในใจลกูคา้กอ่นปิดการขาย 
b. การปิดการขายดว้ยคําถามเปิด 
c. การปิดการขายดว้ยคําถามปิด 
d. การปิดการขายดว้ยสนิคา้ในฝัน 

10. กจิกรรม ฝึกปฏบัิตกิารการปิดการขายทีMลูกคา้ปฏเิสธไมล่ง 
a. กจิกรรมนีSผูเ้ขา้อบรมจะไดล้องปิดการขายจากสถานการณ์จรงิหรอืตัวอย่างจรงิทีMเคยเกดิขึSนในการ
ขาย และจากเหตกุารณ์ทีMวทิยากรประสบพบเจอมาแตต่อ้งการใหพ้นักงานไดล้องฝึกปฏบิตั ิ

 
Modules 3 การตดิตามลูกคา้ 

11. การโทรตดิตามลกูคา้อย่างมอือาชพีเพืMอการกระตุน้และกระตกุตอ่ม 
12. การนัดพบลูกคา้ทีMมุ่งหวงั 
13. การเก็บขอ้มลูผูมุ้ง่หวัง เพืMอการนําไปใชต้อ่ไป 
14. กจิกรรม ฝึกปฏบัิต ิการโทรตดิตามลกูคา้ 

a. กจิกรรมนีS ผูเ้ขา้อบรมจะไดล้องฝึกโทรศพัทห์าลกูคา้อย่างไมป่ล่อยใหห้ลดุมอื 
15. สรุป คําถามและคําตอบทีMนักขายตอ้งการรู-้ ทกัษะจําเป็นสาํหรับพนักงานขาย 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อตัราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 28 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 12 มถิุนายน 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีS 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีM 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีM 014-2-63503-8 

             ชืMอบญัช ี บรษัิท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM จํากัด   
             และแฟ็กซใ์บ Pay in ทีM 0-2615-4479 พรอ้มระบชุืMอบรษัิทของทา่น และชืMอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัMงจ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM จํากดั 
3.  หัก ณ ทีMจ่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีM 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีMไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM 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, งานขาย, การตลาด, ชยัชนะ, นักขายมอืทอง, มาดแหง่นักขาย, High-class, environment, ยกระดบัพนักงานขาย, ขาย
อยา่งเหนือชั Sน 


