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นกัขาย 360 องศา 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากัด จากสหรฐัอเมรกิา   

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

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 

8 พฤศจกิายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
 

                    *สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
หลกัการและเหตผุล  
 
 ในโลกของการแขง่ขนัทีTรุนแรงเชน่นี] การขายตอ้งอาศยัทกัษะและเทคนคิในทกุรปูแบบ อยา่งรอบทศิ 
360 องศา เพื�อสรา้งยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�ไดว้างไว ้นอกจากนีCนกัขายยงัตอ้งเต็มเปี� ยมไปดว้ย
พลงัและความรกัในงานขาย อนัจะเป็นแรงผลกัดนัใหน้กัขายสามารถตอ่สูก้บัทกุปัญหาในงานขาย 
หลักสตูรนี]จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืTอตอบสนองให ้พนักงานขาย   ไดเ้รยีนรู ้เทคนคิและประสบการณ์รอบทศิในการขาย 
เพืTอใหพ้นักงานขายสามารถเป็น นักขาย 360 องศา โดยผ่านการทํากจิกรรมในรูปแบบต่างๆ  ทั ]ง Workshop การ
ระดมสมอง Role Play และ กจิกรรมตา่งๆ  
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืTอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืTองเทคนคิการขายอยา่งรอบทศิทาง 360 องศา 
2. เพืTอเสรมิสรา้งทกัษะการขายใหม่ ๆ เพืTอพชิติยอดขาย 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ ี�ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคเ์ทคนคิการขายใหเ้หมาะสมกบั

ตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
หวัขอ้การบรรยาย 
 

1. เปิดการขายกับลกูคา้ ........อยา่งมพีลังและมคีวามสขุ 
2. ฟังลกูคา้อยา่งวเิคราะหเ์จาะลกึถงึความตอ้งการใหถ้งึแกน่ และ ถงึกึGน 
3. กจิกรรม เปิดการขาย กบั ลกูคา้ในหลากมติ ิ
4. สวมวญิญาณ การถาม ดว้ยคําถามอยา่งมคีุณภาพ 

• 5 คําถาม ทีTนักขายตอ้งถาม!!!!!!!!! 
5. เรยีนรู ้8 เทคนคิ การนําเสนอสนิคา้อยา่งตรงจดุและกระตุน้ตอ่มอยากของลกูคา้ 
6. กจิกรรม นกัขาย 360 องศา 
7. สรา้ง DNA ในการตอบคาํถามและขอ้โตแ้ยง้ ใหก้บันกัขาย 
8. เรยีนรู ้2 * 4 เทคนคิ ในการปิดการขาย   
9. สรา้งพลงัและไฟในตวันักขาย 
10. กจิกรรม สรา้งพลงันกัขายใหโ้ชตชิว่ง 
11. ปัญหาในการขาย และ การแกปั้ญหา อย่างมรีะบบ 
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12. สรุป คําถามและคําตอบทีTนักขายตอ้งการรู ้
 

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

ชําระภายใน 8 พฤศจกิายน 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 24 ตุลาคม 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 ดงันี] 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์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   
             และแฟ็กซใ์บ Pay in ทีT 0-2615-4479 พรอ้มระบชุืTอบรษัิทของทา่น และชืTอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจ่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีT 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 กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT 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, งานขาย, การตลาด, นักขาย, 360 องศา, ความรกัในงานขาย, ประสบการณ์รอบทศิในการขาย, เทคนคิ, ทักษะ 


