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    หลกัสตูรอบรม การขายยคุ 4.0       
       Modification to keep up with Selling 4.0 

 

วทิยากร: อาจารย ์สกุจิ ตรยีทุธวฒันา   
 

28 กรกฎาคม 2561 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จัดอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
 
ววิฒันาการทางการตลาด มกีารเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา แปรเปลี�ยนไปตามกระแสการเปลี�ยนแปลงของ
พลวตัรของโลก และพฤตกิรรมและความตอ้งการของลกูคา้ ที�จะตอ้งมกีารปรับเปลี�ยนไปตามกระแส
ดังกลา่วขา้งตน้ ตั &งแต ่ยคุการตลาด 1.0 ไปจนถงึยคุการตลาด 4.0 เป็นตลาดที�เนน้การผสมผสาน
การตลาดทั&ง3 ยคุเขา้ไวเ้ป็นการตลาดที�เนน้คณุคา่มากกวา่มลูคา่ เป็นการตลาดสงัคมดจิติอลอยา่งแทจ้รงิ
ในปัจจบุัน ทําใหต้อ้งมกีารปรับตัวและปรับเปลี�ยนวถิทึางการขายอยา่งไรใหทั้นกับเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ&น 
เพื�อใหก้ารขายบรรลผุลสาํเร็จและเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วทันตอ่สถานการณ์ทั&งในปัจจบุันและอนาคต 
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพื�อใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในตลาดที�เปลี�ยนแปลงเพื�อปรับประยกุตใ์ชใ้นทางการขาย
โดยเฉพาะการขายยคุ 4.0  

2. สามารถเรยีนรู ้ เขา้ใจในการขายยคุ 4.0 อยา่งถอ่งแทแ้ละสามารถปรับตัวและปรับเปลี�ยนใหทั้นกับ
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ&น  

3. เพื�อใหส้ามารถนําการขายยคุ 4.0ไปประยกุตใ์ชก้ับการทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทันเหตกุารณ์ 
เพิ�มประสทิธผิลในอนาคตได ้

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 
1.ทีMมาและความแตกตา่งการตลาดในแตล่ะยคุ 
                 
2.แนวโนม้ของการขายแตล่ะยคุการตลาด 
 
3. Workshop : วเิคราะหก์ารขายแตล่ะยคุ 
 
4.  ความเขา้ใจในการตลาดยคุ 4.0 (Human Value) 
 
5.   หวัใจสาํคญัของการขายในยคุการตลาด 4.0 
 
6.  แนวคดิและความสาํคญัของการขายยคุ 4.0 
7.  Workshop : วเิคราะหก์ารขายยคุ 4.0 
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8.   เจาะลกึนวตักรรมการขายยคุ 4.0 
 
9.   Principle 1 : Communicate Channel 
 
10. Principle 2 : Distribute Channel 
 
11. Principle 3 : Facilitate Channel 
 
12. เทคนคิการปรบัตวัใหท้นักบัการขายยคุ 4.0 
 
13. การปรบัเปลีMยนการขายใหท้นักบัการขายยคุ 4.0 
 
14. Workshop : การขายยคุ 4.0 เชงิปฏบิตั ิ

 
ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 28 กรกฎาคม 2561  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีMจา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีMจา่ย 

บุคคลท ัMวไป 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 13 กรกฏาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซสํ์าเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีMจา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีMจา่ย 

บุคคลท ัMวไป 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 ดงันี& 

1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที� 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที� 014-2-63503-8 

          ชื�อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที� 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื�อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชื�อหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สั�งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
3.  หัก ณ ที�จ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที�ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิMมเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� 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 
 
 
 
หลกัสตูรอบรม,สมัมนา,งานขาย,การตลาด,พนักงานขาย,ขายยคุใหม,่ยคุ 4.0,ยคุดจิติอล,  


