
 

 
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  

ศลิปะการขายอยา่งมอือาชพี 
(สนิคา้อตุสาหกรรม, ลกูคา้ราชการ, ลกูคา้ธรุกจิ, B to B, B to G) 

 

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

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

18 เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีZจัดอบรมอาจเปลีZยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
  ปัจจบัุนนักขายมอือาชพี ตอ้งพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขันใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ เนืZองจากธรุกจิมี

การปรับเปลีZยนสนิคา้และกระบวนการใหบ้รกิารทีZมคีณุภาพและมาตรฐาน และผูบ้รโิภคมทีางเลอืกและมคีวามตอ้งการ
ทีZหลากหลาย 
 ดังนั_นนักขายทีZเป็นเลศิ จงึตอ้งทบทวนความคดิและเพิZมพูนความรู ้ทกัษะและทศันคตนัิกขายแบบสรา้งสรรค ์ 
ตลอดจนเทคนคิและศลิปะการขายอยา่งตอ่เนืZอง เพืZอตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหเ้กดิความพงึพอใจ
สงูสดุ และเพิZมรายไดใ้หก้ับองคก์รมากขึ_น 
 

วตัถปุระสงค ์
1. ทราบถงึพฤตกิรรมทีZเป็นเลศิของนักขายทีZประสบความสําเร็จ 
2. เขา้ใจแนวคดิการขายแบบมอือาชพี 
3. เขา้ใจกระบวนการขาย “ หัวใจของนักขาย” 
4.     เขา้ใจศลิปะการขายเพืZอตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ 
5. เกดิความมัZนใจในการขาย 

 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. ววิฒันาการของนักขายในปัจจุบนั 
2. วธิคีดิ วธิทํีางาน และพฤตกิรรมอะไร ทีZควร รักษา เลกิ และ เริZมใหม ่? 
3. “ทศันคตเิชงิบวก” พื_นฐานสําคัญของนักขาย 
4.  แนวคดิของนักขายแบบมอือาชพี 

- ทศันคตใินการพบลกูคา้ 
- การรูจั้กสนิคา้อยา่งถอ่งแท ้
- วธิกีารนําเสนอ 

5. หลักคดิ 6 ประการเพืZอการขายทีZเป็นเลศิ 
6. ศลิปะในการขาย 

- กระบวนการขาย   
- การซื_อ  
- องคป์ระกอบการขาย 
- การขายทีZด ี
- ขั _นตอนการขาย 
- เทคนคิการขาย (การเปลีZยนความคดิลูกคา้) 

7. ฝึกปฏบัิต ิ
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8. สรุปคําถาม-คําตอบ 
 

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

ชําระภายใน 18 เมษายน 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 3 เมษายน 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 ์เลขทีZ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีZ 014-2-63503-8 

          ชืZอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีZ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืZอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืZอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัZงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีZจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีZไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ 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,ศลิปะการขาย,มอือาชพี,การขาย,เปิดการขาย,นักขาย, 


