
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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.com  

                                                                

กลยทุธ.์...การเพิ�มยอดขาย 
“เรยีนรูเ้คล็ดลับการเพิGมยอดขายงา่ย ๆ แตไ่ดผ้ลลัพธท์ีGเป็นเลศิ” 

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีGมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

19 พฤศจกิายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
 

*สถานทีGจัดอบรมอาจเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  

 

หลกัการและเหตผุล 
ในสภาพของการแขง่ขนัทีGรนุแรงเชน่นีc การขายจะประสบความสาํเร็จหรอืลม้เหลวน ั>น มปีจัจยัตา่งๆ มากมายที�
สง่ผลกระทบโดยตรง ไมว่า่จะเป็นสนิคา้ พนักงานขาย คู่แขง่ รวมถงึสภาวะแวดลอ้มตา่งๆ  พนักงานจะตอ้งอาศัย
ทกัษะ เทคนคิ ลกูลอ่ลกูชนในการเพิGมยอดขายใหไ้ดด้ว้ยการบรหิารปัจจัยตา่งๆอยา่งมปีระสทิธภิาพ หากพนกังาน
ขาดทกัษะดงักลา่วแลว้ ยอดขายยอ่มลดลงอยา่งแนน่อน หรอื เพิ�มขึ>นอยา่งไมเ่ต็มที� ดังนัcนจงึจําเป็นอยา่งยิGง
ทีGพนักงานขายตอ้งเรยีนรูเ้ทคนคิและยุทธวธิใีนการขายและการบรหิารยอดขาย เพืGอสรา้งโอกาสแห่งความสําเร็จใน
การขายและเพิGมยอดขายในทีGสดุ 
หลักสตูรนีc จงึไดพั้ฒนาขึcนมาเพืGอใหท้มีขาย ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเพิGมยอดขายอยา่งมเีป็นระบบ ไดส้าํรวจและ
วเิคราะหแ์นวทางการปฏบิัตดิา้นงานขายของตน การทํากจิกรรมดา้นการเสนอขายทีGประยกุตข์ึcนใหส้มจรงิ จนในทีGสดุ
เมืGอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาสามารถสรา้งยุทธวธิใีนการเพิGมยอดขาย และประยกุตต์อ่ยอดความรูด้า้นการขายไดด้ว้ย
ตนเอง  

 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืGอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและกลยทุธด์า้นการเพิGมยอดขายอยา่งเป็นระบบ   
2. เพืGอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีGได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยาย 
 
Module 1 โอกาสแหง่การขาย และกลยทุธก์ารเพิ�มยอดขาย 
1. เตรยีมพรอ้ม!!! ปจัจยัแห่งความสาํเร็จในการสรา้งโอกาสทางการขาย เพืGอเพิGมยอดขาย 
2. วเิคราะห.์.....ปัญหาดา้นการขายและแนวทางแกไ้ข 
3. เจาะแกน่.....การวเิคราะหค์ู่แขง่ เพืGอแสวงหาโอกาสการขาย 

• ใครคอืคูแ่ขง่ 
• จดุออ่น จดุแข็งของคูแ่ขง่ 
• เปรยีบเทยีบยอดขาย 
• การตดิตามขอ้มลูและความเคลืGอนไหวคูแ่ขง่ 
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Module 2 เพิ�มยอดขายดว้ยหนึ�งสมอง สองมอื และความพรอ้ม 
4. ปฏบิตักิาร ... การเพิ�มยอดขายดว้ยตวัเอง 

• สรา้งระบบการทํางาน 
• การวางแผนเป้าหมายการขายในแต่ละเดอืน 
• วางแผนการขายใหเ้หมาะเจาะกับลกูคา้ 
• การขายอยา่งเป็นระบบเป็นข ั>นตอน 
• การจัดเก็บขอ้มูลลกูคา้และความเขา้ใจลูกคา้เป็นรายๆ 
• ความสมํGาเสมอในการเขา้พบ 
• การทบทวนการขาย 
• สรา้งพลังใจ เพิGมไฟใหต้ัวเอง 

5. กจิกรรมจําลองสถานการณ์การขาย เพืGอหายทุธวธิกีารเพิGมยอดขาย 
(ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิGมเตมิจากวทิยากร เพืGอใหย้อดขายเพิGมขึcนอยา่งเป็นระบบ) 

6. สรปุคําถามและคําตอบ 
 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 19 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 4 พฤศจกิายน 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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีc 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีG 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืGอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
3.  หัก ณ ทีGจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, กลยทุธ์การเพิ�มยอดขาย, ปัจจยัของการขายให้ประสบความสําเร็จ, ทกัษะ เทคนิค การขาย, ลกูล่อลกูชนในการขายให้สาํเร็จ 


