
 

 
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, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

การสรา้งแผนการขายและทาํกจิกรรมการตลาด 
 

วทิยากร: ดร.สรุวงศ ์วฒันกลู 
 บรษัิท สมารท์วชิัDน จํากดั ปตท. , 7-11, ปูนซเีมนต,์ EGAT, CMG, บ. ยนูลิเีวอร,์ DTAC, Chevron 

Offshore Thailand ,  บ. โยโกกาวา, บ. ไทย–เยอรมนั มที โปรดคัท,์  บ. ซนิเท็ค คอนสตรัคชัDน , 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ,  ธนาคารกสกิรไทย , บ.คอนกรตี , ESSO , TOA ,  บ. เสรมิสขุ PEPSI, 

ฮอนดา้ , โตโยตา้ , มาสดา้ , อซีซู ุ, มติซบูชิ ิ, วอลโว ่, นสิสนั, ม. เกษตร , ม. ธรรมศาสตร ์, ม. จฬุา 
, ม. ราคําแหง , ม. สงขลานครนิทร ์, ม. อบุลุราชธานี , ม.มหดิล, AIA , ไทยประกนัชวีติ 

 
 

22 สงิหาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีDจัดสมัมนาอาจเปลีDยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หลกัการและเหตผุล 

ปรัชญาแนวคดิผูนํ้าดา้นการขายและการตลาดของทกุองคก์รจะตอ้งเผชญิหนา้กับภารกจิการวเิคราะห ์
เพืDอตัดสนิใจขบัเคลืDอนยอดขายใหไ้ดช้ยัเหนือคูแ่ขง่เป็นปกต ิแตล่ะคนจงึจะตอ้งศกึษาเรยีนรู ้เรืDอง แผนการขาย กบั 
กจิกรรมการตลาด หนา้ทีDการเลอืกตลาดเป้าหมายอยา่งถีDถว้นรอบคอบเสาะหายทุธวธิกีบัชอ่งทางการชีdชวนใหล้กูคา้
เปิดใจรับและเป็นผูบ้รโิภคหรอือุปโภคผลติภณัฑส์ืDอยคุเดมิทีDยังคงสามารถเขา้หาและเขา้ถงึลกูคา้อยา่งเหมาะสมและ
อมตะคอืนักขาย ขอ้สําคัญนัDนคอืจะตอ้งวางแผนการขายใหช้ดัเจน สาํหรับสืDอยุคใหม่ทีDสามารถเขา้หาและเขา้ถงึลกูคา้
ไดอ้ย่างสอดคลอ้งกับยุคแห่งการทําสงครามแย่งชงิลกูคา้ดว้ยกลยทุธด์า้นการตลาด ก็คงจะหนไีม ่พน้ กจิกรรม
การตลาด ใครเรยีกรอ้งความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายไดเ้ร็วทีDสดุและมากทีDสดุก็มสีทิธิgไดรั้บสว่นแบง่ทางการตลาด
มากกวา่ ดงันัdน ผูนํ้าดา้นการขายและการตลาด จงึไมอ่าจจะมองขา้ม การสรา้งแผนการขายและการทํากจิกรรม
การตลาด กระบวนการเหลา่นีdไดก้ลายเป็นองคค์วามรูห้ลักสาํหรับนักขายมอือาชพีในสมรภมูกิารตลาดยุคโลกาภวัิตน ์
 
วตัถปุระสงค ์

1. เสรมิสรา้งแนวคดิเพืDอใหรู้แ้ละเขา้ใจแผนการขายและกจิกรรมการตลาด 
2. พัฒนาทกัษะเชงิปฏบัิตใินการวเิคราะหต์ดัสนิใจจัดทําแผนและกจิกรรม 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 

1. X-Ray การจัดทําแผนขายเชงิรุกใหเ้ลศิ 
2. วถิชีวีติการแขง่ขนัในการขาย ยุคทีD 7 
3. เจตคตกิบัวสิยัทศันใ์นการทํางานขาย 
4. ประเภทและตําแหน่งการเป็นนักขาย 
5. ความพรอ้มและกบัดักการทํางานขาย 
6. การรุกลูกคา้แบบ Outside In 
7. กลเม็ดการใช ้กฎ 5 ร่วม ผูกใจลูกคา้ 
8. ขูใ่หก้ลวั+ยัDวใหอ้ยาก = เปิดเพืDอปิด 
9. เยส..เยส จติวทิยาสรา้งสรรค ์วนิ:วนิ 
10. เคล็ดลับการวเิคราะหต์ลาดคูแ่ขง่ขนั 
11. เป้าหมายยอดขายกบัความเป็นไปได ้
12. ตวัแปรซึDงทําใหไ้ดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ 
13. สรา้งพมิพเ์ขยีวงานขายใหก้บัตนเอง 
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โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

14. การทํากจิกรรมการตลาดใหเ้กดิผลสมัฤทธิg 
15. กลยทุธ ์ผูนํ้าตลาด ผูท้า้ชงิ และ ผูต้าม 
16. การศกึษาเลอืกกลุ่มเป้าหมายแนวลกึ 
17. การผสมMediaเพืDอเพิDมแรงผลกั 
18. ชั dนเชงิการสืDอสารดว้ยรูปแบบกจิกรรม 
19. เครืDองมอืทีDโชวตั์วตนตอกยํdาตราสนิคา้ 
20. การทํากจิกรรมใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย 
21. การวเิคราะหบ์คุลกิภาพของตราสนิคา้ 
22. ลกูเลน่การสืDอผา่นกจิกรรมใหน่้าสนใจ 
23. การทําสืDอสารการตลาดแบบครบวงจร 
24. รูปแบบการสืDอสารการตลาดครบวงจร 
25. กจิกรรม Above-the-Line 
26. แนวทาง Below-the-Line 
27. Workshop 
28. สรุป คําถาม-คําตอบ 

 

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

ชําระภายใน 22 สงิหาคม 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 7 สงิหาคม 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 ดงันีd 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีD 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีD 014-2-63503-8 

          ชืDอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีD 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืDอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืDอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัDงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
3.  หัก ณ ทีDจ่าย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีDไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
อบรม, สมัมนา, การขาย, การตลาด, แผนการขาย, กจิกรรมการตลาด, แผนการขายเชงิรกุ 


