
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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.co.th  

หลกัสตูรอบรม เทคนคิการขายอยา่งเหนอืช ั'น 
ตามสถานการณ์ 

 

(Superb and Situational Selling Techniques)  
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีYยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีYใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั ]งวงการมากกวา่ 25 ปี 

9 ธนัวาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีYจัดอบรมอาจเปลีYยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
ยคุนี]การขายไม่เหมอืนเดมิ ใครทีYขายเหมอืนเดมิ ตายแน่นอน!! คนทีYจะประสบความสาํเร็จในงานขายตอ้งขาย
อย่างแตกตา่ง ขายอยา่งเหนือชั ]น มชีั ]นเชงิ และปรับตามสถานการณ ์...  
 
หลักสตูรนี]กะเทาะเปลอืกหมด จากพื]นฐานสูข่ั ]นเหนือชั ]น ตอกยํ]าดว้ยเทคนคิลกูลอ่ลกูชนในการขาย  
สรา้งคนทีYขายไมเ่ป็นใหข้ายเป็น  จากพนักงานขายใหเ้ป็นนักขาย  จากนักขายมอืเงนิใหเ้ป็นนักขายมอืทอง  
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพืYอสรา้ง นักขาย ใหไ้ปสูศั่กยภาพสงูสดุ  
 2. เพืYอนําความรูท้ีYได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  

 
หวัขอ้การบรรยาย และ Workshop 
 1. ความสําเร็จในงานขาย มาจาก อะไร!!!!!  
 2. กะเทาะเปลอืกลกูคา้ – ซื]อ หรอืไม่ซื]อ เพราะอะไร  
 3. ขายอยา่งเหนือชั ]น ดว้ย การอา่น และ วเิคราะหล์กูคา้ อย่างเจาะลกึ  
 4. ทดสอบ Module 1: ขายอยา่งเหนือชั ]น ดว้ย การอา่นลูกคา้ พรอ้มแชรป์ระสบการณ ์ 
 5. จะขายใคร – การเสาะหาลกูคา้เพืYอการขาย  
 6. วางแผน และ เตรยีมตัว อย่าง ชาญฉลาด  
 7. การนัดหมาย อย่าง มลีกูลอ่ลกูชน  
 8. ทดสอบ Module 2: หา GAP ระหว่าง การขายทีYคณุขายกับการขายอยา่งชาญฉลาด  
 9. การเปิดการขาย โดยอาศยั กฎ 1 นาท ี 
 10. การวเิคราะหโ์อกาสการขาย  
 11. การปรับตัวตามสถานการณ ์ดว้ย การนําเสนอผลติภัณฑ ์อย่างมชีั ]นเชงิ  
 12. หา ไมต้าย ของสนิคา้ของคณุ ใหไ้ด ้ 
 13. ทดสอบ Module 3: การขายตามสถานการณ์ พรอ้มแชรป์ระสบการณ์  
 14. เทคนคิ การตอบคําถามและขอ้โตแ้ยง้  
 15. ลกูลอ่ลกูชน ในการเจรจาตอ่รอง  
 16. ทดสอบ Module 4: การเจรจาตอ่รอง อย่างเหนอืชั ]น พรอ้มแชรป์ระสบการณ์  
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ใบรบัรอง: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 9 ธนัวาคม 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  24 พฤศจกิายน 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 ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีY 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีY 014-2-63503-8 

          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืYอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีYจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY 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, เทคนคิ, อยา่งเหนือชั ]น, ลกูลอ่ลกูชน, วเิคราะห,์ โอกาสการขาย, สถานการณ์ 


