
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูรอบรม กลยทุธเ์พิ�มลกูคา้ใหม ่
“Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลกูคา้หนา้ใหม”่ 

 
วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน̂ จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม̂ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
    

11 กรกฎาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
*สถานที�การจดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม           

 
หลกัการและเหตผุล 
 
 พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปจัจบุนัเปลี�ยนไป!!! โดยเฉพาะเรือ̂งความจงรักภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand 
Loyalty) ของผูบ้รโิภคหาไดย้ากยิง̂นัก ดังนัiนหากนักขายไม่รูจั้กขยายฐานลกูคา้ใหม ่ๆ ในขณะทีล̂กูคา้เกา่ในมอืเรา
เปลีย̂นสถานภาพเป็นลูกคา้ใหม่ของคู่แขง่ ประกอบกับปรมิาณการซืiอลดลงเน̂ืองจากสภาวะเศรษฐกจิทีถ̂ดถอยเชน่นีi 
เมือ̂นัiนความสําเร็จในงานขายอาจไม่งา่ยนัก ดังนัiนนักขายทีด̂ตีอ้งตระเตรยีมกลยทุธแ์ละชอ่งทางการแสวงหาลกูคา้
ใหมท่ีคู̂แ่ขง่คาดไม่ถงึ   เพือ̂สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
 
วตัถปุระสงค:์   
 
1. เพือ̂ใหผู้เ้ขา้อบรมทราบเทคนคิและชอ่งทางการคน้หาลกูคา้ใหม่ ๆ  
2. เพือ̂ใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูเ้ทคนคิตา่งๆในการนําเสนอสําหรับลกูคา้ใหม่ใหต้รงใจ 
3. เพือ̂ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารประยุกตใ์ชก้ลยุทธแ์ละเทคนคิต่างๆเพือ̂พัฒนางานขาย เพือ̂เพิม̂ลูกคา้รายใหม่ ๆ 
ใหก้บัองคก์ร 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. ขมุทรัพยจ์ากลกูคา้ใหม ่
2. ลกูคา้ (ใหม)่ อยู่หนใด...คน้พบ 7 เคล็ดลับ การคน้หาลกูคา้ในรูปแบบใหม่ ๆ 
3. กจิกรรม :  ลกูคา้(ใหม)่หายไปไหน 
4. ขั iนตอนการเปลีย̂นผูมุ้ง่หวังมาเป็นลกูคา้ (Prospect to Customer) 
5. เทคนคิเปิดศกึ...12 ราศ ีชว่งชงิลกูคา้จากคูแ่ขง่ 
6. สรา้งความความพรอ้มในการตดิตอ่ลกูคา้รายใหม ่ 
7. จรติในการนัดหมายลูกคา้ใหม่อย่างไดผ้ล 
8. กจิกรรม: ใชจ้รติพชิตินัดหมาย 
9. เทคนคิการเปิดใจและสรา้งความจรงิใจ...ตอ่ลกูคา้ใหม ่ 
10. ขายลกูคา้รายใหม่....งา่ยอยา่งทีค̂ดิ 

• เฉลยขอ้สอบ…พชิติโจทยล์กูคา้(ใหม)่  
• ขอ้แนะนําในการสรา้งลูกคา้ใหม ่

11.  สรุปคําถามและคําตอบ 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 11 กรกฎาคม 2562 

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 26 มถินุายน 2562 (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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีi 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรพัย ์เลขที ̂127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที ̂014-2-63503-8 

          ชือ̂บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ̂0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ̂บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชือ̂หลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัง̂จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีจ̂า่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ̂ดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, กลยทุธ,์ เพิม̂ลกูคา้, ลกูคา้ใหม,่ กลยทุธ,์ ชอ่งทาง, การแสวงหา, นัดหมาย, ไดผ้ล 


