
 

 
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  

การสรา้งโอกาสทางการขาย 
และการเพิ�มยอดขาย 

  
วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั จํากดั 
อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 30 ปี 

 

7 กนัยายน 2561 
 09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีYจัดอบรมอาจเปลีYยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 ในสภาพของการแข่งขันทีYรุนแรงเช่นนี\ การขายจะประสบความสําเร็จหรอืลม้เหลวน ั=น มปีัจจยัต่างๆ 
มากมายที�สง่ผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ พนักงานขาย คู่แข่ง รวมถงึสภาวะแวดลอ้มต่างๆ  พนักงาน
จะตอ้งอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิYมยอดขายใหไ้ดด้ว้ยการบรหิารปัจจัยต่างๆอย่างมีประสทิธภิาพ 
หากพนกังานขาดทกัษะดงักลา่วแลว้ ยอดขายยอ่มลดลงอยา่งแนน่อน หรอื เพิ�มขึ=นอย่างไมเ่ต็มที� ดังนั\นจงึ
จําเป็นอย่างยิYงทีYพนักงานขายตอ้งเรียนรูเ้ทคนคิและยุทธวธิใีนการขายและการบรหิารยอดขาย เพืYอสรา้งโอกาสแห่ง
ความสําเร็จในการขายและเพิYมยอดขายในทีYสดุ 
 หลักสตูรนี\ จงึไดพั้ฒนาขึ\นมาเพืYอใหท้มีขาย ไดเ้รียนรูเ้ทคนคิในการเพิYมยอดขายอย่างมเีป็นระบบ ไดสํ้ารวจ
และวเิคราะหแ์นวทางการปฏบิัตดิา้นงานขายของตน การทํากจิกรรมดา้นการเสนอขายทีYประยุกตข์ ึ\นใหส้มจรงิ จนใน
ทีYสุดเมืYอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาสามารถสรา้งยุทธวธิใีนการเพิYมยอดขาย และประยุกตต์่อยอดความรูด้า้นการขาย
ไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละแลกเปลีYยนโอกาสในการแสวงหาโอกาสการขาย 
2. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการเพิYมยอดขายอย่างเป็นระบบ   
3. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีYได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1 โอกาสแหง่การขาย เพื�อการขยายฐานลกูคา้ 

1. เตรยีมพรอ้ม!!! ปจัจยัแห่งความสาํเร็จในการสรา้งโอกาสทางการขาย เพืYอเพิYมยอดขาย 
2. วเิคราะห.์.....ปัญหาดา้นการขายและแนวทางแกไ้ข 
3. เจาะแกน่.....การวเิคราะหค์ูแ่ขง่ เพืYอแสวงหาโอกาสการขาย 

• ใครคอืคูแ่ขง่ 
• จดุออ่น จดุแข็งของคูแ่ขง่ 
• เปรยีบเทยีบยอดขาย 
• การตดิตามขอ้มูลและความเคลืYอนไหวคูแ่ขง่ 

4. กจิกรรมจําลองสถานการณ์การขาย เพืYอหายทุธวธิกีารเพิYมยอดขาย 
(ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิYมเตมิจากวทิยากร เพืYอใหย้อดขายเพิYมขึ\นอย่างเป็นระบบ) 
 
 

Module 2 เพิ�มยอดขายดว้ยหนึ�งสมอง สองมอื และความพรอ้ม 
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5. ปฏบิตักิาร ... การเพิ�มยอดขายดว้ยตวัเอง 
• สรา้งระบบการทํางาน 
• การวางแผนเป้าหมายการขายในแตล่ะเดอืน 
• วางแผนการขายใหเ้หมาะเจาะกบัลูกคา้ 
• การขายอยา่งเป็นระบบเป็นข ั=นตอน 
• การจัดเก็บขอ้มลูลกูคา้และความเขา้ใจลกูคา้เป็นรายๆ 
• ความสมํYาเสมอในการเขา้พบ 
• การทบทวนการขาย 
• สรา้งพลงัใจ เพิYมไฟใหต้วัเอง 

Module 3 เพิ�มยอดขายดว้ยการบรหิารสนิคา้ และ จดุขาย 
6. ปฏบิตักิาร.....การเพิ�มยอดขายดว้ยตวัสนิคา้ 

• การวเิคราะหจุ์ดออ่น จุดแข็งสนิคา้ 
• การรบัรูแ้ละเขา้ใจประโยชนข์องสนิคา้ในมมุมองของผูใ้ช ้(End User) 
• ใชก้ารโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย ใหเ้ป็นประโยชน ์
• สนิคา้เหมาะกับกลุ่มลกูคา้ในแตล่ะพื\นทีYหรอืไม่ 
• สรุป คําถามและคําตอบ 

 

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

ชําระภายใน 7 กนัยายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 23 สงิหาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 ดงันี\ 

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

          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิทของทา่น และชืYอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
3.  หัก ณ ทีYจ่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีY 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 

 
อบรม, สมัมนา, การขาย, การตลาด, การเพิYมยอดขาย, กลยทุธก์ารเพิYมยอดขาย, เทคนคิการเพิYมยอดขาย 


