
 

 
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  

 เทคนคิการนําเสนอผลติภณัฑใ์หโ้ดนใจข ั&นสงู 
                                                        

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 25 ปี 
 

17 กรกฏาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  

หลกัการและเหตผุล  
 

พนักงานขายหลายคนไม่ประสบความสาํเร็จ สาเหตหุลักพบวา่เกดิจากความผดิพลาดของความสามารถในการ
ขายตัวเองกอ่นทีTจะเริTมขายผลติภัณฑ ์ บคุลกิภาพมสีว่นสาํคัญอยา่งมากในการเรยีกศรัทธาจากลูกคา้ จนกลา่วไดว้่า
บคุลกิเป็นจุดเริTมตน้ของการขาย นอกจากนี` การนําเสนอก็ตอ้งสรา้งความประทบัใจเชน่กัน แตมั่กพบวา่พนักงานขาย
มักตกมา้ตายจากการนําเสนอผลติภัณฑ ์ แมว่้าผลติภณัฑนั์น̀ๆ จะมคีณุสมบตัแิละประโยชนท์ีTถอืเป็นจดุขายชดัเจนก็
ตาม การนําเสนอผลติภณัฑอ์ย่างมปีระสทิธภิาพสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซือ̀ของลกูคา้และยอดขายขององคก์ร  ดังนัน̀
จงึจําเป็นอยา่งยิTงทีTพนักงานขายตอ้งเรยีนรูเ้ทคนคิและวธิกีารพัฒนาบคุลกิภาพของตนและการนําเสนอผลติภณัฑ ์
เพืTอหลกีเลีTยงความผดิพลาดทีTอาจเกดิขึน̀ตอ่หนา้ลกูคา้ และสรา้งโอกาสแหง่ความสําเร็จในการขายซึTงเป็นเป้าหมาย
สงูสดุนัTนเอง 
 

 หลักสตูรนี ̀ จงึไดพั้ฒนาขึน̀มาเฉพาะ เพืTอใหท้มีขายไดเ้รยีนรูก้ารสรา้ง Smart Personality ใหก้บัตนเอง 
รวมทัง̀จะไดรั้บความรู ้หรอื “ศาสตร”์ ของการนําเสนอไม่วา่จะเป็นการวเิคราะหล์ูกคา้กอ่นการนําเสนอ การวางแผนกล
ยทุธใ์นการนําเสนอ การเสนอประโยชนห์รอืสิTงทีTลกูคา้จะไดรั้บจากผลติภณัฑข์องบรษัิท เป็นตน้ พรอ้มกบั จะไดฝึ้ก 
“ศลิป์” หรอืทักษะในการนําเสนอ ฝึกทกัษะการพูดและการฟังลูกคา้ รวมถงึการเนน้ย̀ําและโนม้นา้วความสนใจของ
ลกูคา้ใหเ้ห็นความสําคัญของคุณคา่ (Values) ทีTจะไดรั้บจากผลติภัณฑจ์นทําใหเ้กดิการตัดสนิใจซือ̀ในทีTสดุ  
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการพัฒนาบคุลกิภาพและการนําเสนอผลติภณัฑ์
ของบรษัิทอย่างมอือาชพีและเป็นระบบ  

2. เพืTอสรา้ง Smart Personalityและฝึกฝนทกัษะการนําเสนอผลติภณัฑ ์ รวมถงึทกัษะดา้นการโนม้นา้วลกูคา้ให ้
สนใจและตัดสนิใจซือ̀อย่างเต็มใจ  

3. เพืTอสรา้งความมัTนใจใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมในการนํา “ศาสตร”์ และ “ศลิป์” ของการนําเสนอผลติภณัฑ ์ ไป
ใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิอยา่งไดผ้ลดเีลศิ จนบรรลเุป้าหมายในการขาย 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
1. การวางแผนการนําเสนอและการขายอย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. เป้าหมายของการนําเสนอและการขายอย่างเหมาะเจาะกบักลุม่ลูกคา้ 
3. ขัน̀ตอนในการนําเสนออยา่งไดผ้ล -  สําหรับกลุม่ลกูคา้และแบบตัวต่อตัว 
4. สืTอในการนําเสนอเพืTอการขาย 
5. ขอ้ควรปฏบัิตขิองผูนํ้าเสนอและขาย  เพืTอเสรมิสรา้งความเชืTอมัTนใหล้กูคา้ 
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6. เทคนคิการตอบคําถามและการจัดการขอ้โตแ้ยง้ของลูกคา้  
7. การเตรยีมตัวของผูนํ้าเสนอ 
8. การตรวจสอบและประเมนิผลการนําเสนอและการขาย 
9. กจิกรรม: การนําเสนอจากผูเ้ขา้อบรม 
10. เทคนคิอืTนๆ สําหรับการขาย 
10.1 เทคนคิการสรา้งความตอ้งการใหโ้ดนใจลูกคา้ 
10.2 การหาจุดขายและการลนไฟลูกคา้ 
10.3 เทคนคิการลว้งสิTงทีTคา้งคาใจของลกูคา้ 
10.4 การทบทวนผลการขาย ทําไมขายได ้หรอื ขายไม่ได ้

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

ชําระภายใน 17 กรกฎาคม 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 2 มถินุายน 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 ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา,  การนําเสนอขาย,  เทคนคิการนําเสนอขาย 


