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หลกัสตูรอบรม 7 ขั Dนตอนการขายสูค่วามสําเร็จ 
7th Step for Success Selling 

 

วทิยากร: สกุจิ ตรวีฒันา 
 

 
27 กรกฎาคม 2561 
  09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีMจัดอบรมอาจเปลีMยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 
การขายทีMเนน้ขายใหล้กูคา้ไมว่่าจะเป็นรายบคุคล รายใหญ่หรอืขายใหแ้กอ่งคก์ร ตอ้งเนน้ความสําคัญของลกูคา้เป็น
หลัก พนักงานขายทีMดตีอ้งสรา้ง Customer Value ขึDนใหไ้ด ้การขายสนิคา้และบรกิารใหแ้กล่กูคา้เราไม่ไดเ้นน้การ
ขายเพืMอวันนีDเทา่นัDนการขายแบบมทีกัษะการขายอยา่งมอือาชพีใหแ้กล่กูคา้จะสง่ผลถงึการขายในระยะยาว 
เพราะฉะนัDนพนักงานขายควรจะเขา้ใจหลักพืDนฐานทีMถกูตอ้งในงานขาย รูจั้กการเตรยีมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ 
เขา้ใจหลักของการขายทีMเป็นประโยชนต์่อลกูคา้ และตอ่บรษัิท ทราบเทคนคิและรายละเอยีดต่างๆในขั Dนตอนการขาย
ทั Dง 7 ขั Dนตอน สามารถขายสนิคา้ไดต้รงใจลูกคา้มากขึDน และสามารถเป็นลูกคา้ไดใ้นระยะยาว เนืDอหาของการ
ฝึกอบรมนัDนจะเนน้ใหไ้ดเ้รยีนรูห้ลักการต่างๆ การทํากจิกรรมเพืMอทําใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมนัDนมคีวามเขา้ใจในเนืDอหาอย่าง
แทจ้รงิกอ่นทีMจะนําความรูนั้Dนไปใชใ้นการทํางาน   และทีMสําคัญรวมทัDงการฝึกปฏบิตักิับสถานการณ์สมมตทิีMสรา้งหรอื
กําหนดขึDน เพืMอเสรมิสรา้งทกัษะการขายอย่างมอือาชพีมากขึDนนัMนเอง 
 

 
วตัถปุระสงค ์ 
 
1. เขา้ใจหลักการพืDนฐานทีMถกูตอ้งในงานขาย 
2. รูจั้กการเตรยีมตัว และการขายอยา่งเป็นระบบ 
3. เขา้ใจหลักของการขายทีMเป็นประโยชนต์่อลกูคา้ และตอ่บรษัิท 
4. ทราบเทคนคิ และรายละเอยีดตา่งๆในขัDนตอนการขายทั Dง 7 ขั Dนตอน 
5. สามารถขายสนิคา้ไดต้รงใจลกูคา้มากขึDน และเป็นลกูคา้ไดใ้นระยะยาว 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
แนวคดิ และหลักการพืDนฐานของการขายสมัยใหม ่***Workshop : Success Selling Problem 
ทศันคต ิและวธิมีองการขายทีMเป็นประโยชนต์่อลกูคา้ และบรษัิทแบบวธิทีีMสรา้งความสําเร็จ และหลักการของการ
ขายอยา่งเป็นระบบ เจาะลกึ 7 ขั Dนตอนการขายสูค่วามสําเร็จ 
1. การเตรยีมตัว และการวางแผนการขาย 
2. การเปิดใจ 
3. การเปิดการขาย / เทคนคิการนําเสนอการขาย 
***Workshop : Success Selling Presentation 
4. การวเิคราะหผ์ลตอบรับจากลูกคา้ (การอ่านภาษากาย) 
***Test Practice :  Body Language Test 
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5. การตอบขอ้โตแ้ยง้ และการเจรจาตอ่รองในงานขาย 
6. การกระตุน้ความตอ้งการ / การตัดสนิใจ (ชว่ยคดิ ชว่ยปรกึษา) 
7. การปิดการขาย 

- เทคนคิการขายแบบรักษาสายสมัพันธ ์และตดิตาม 
***Workshop :  Success Selling Solution 
 
 
                

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

ชําระภายใน 27 กรกฎาคม 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 

สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 12 กรกฎาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีD 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีM 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีM 014-2-63503-8 

          ชืMอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีM 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืMอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืMอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัMงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM จํากดั 
3.  หัก ณ ทีMจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีMไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM 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 
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