
 

 
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  

นกัขาย 360 องศา 
 
 

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

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

 
 

11 กมุภาพนัธ ์2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 *สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล  
 ในโลกของการแขง่ขนัทีXรุนแรงเชน่นีZ การขายตอ้งอาศยัทกัษะและเทคนคิในทกุรูปแบบ อยา่งรอบทศิ 360 
องศา เพืXอสรา้งยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีXไดว้างไว ้ นอกจากนีZนักขายยังตอ้งเต็มเปีXยมไปดว้ยพลังและความ
รักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันใหนั้กขายสามารถตอ่สูก้บัทกุปัญหาในงานขาย 
หลักสตูรนีZจงึไดพั้ฒนาขึZนมาเพืXอตอบสนองให ้พนักงานขาย   ไดเ้รยีนรู ้เทคนคิและประสบการณ์รอบทศิในการขาย 
เพืXอใหพ้นักงานขายสามารถเป็น นักขาย 360 องศา โดยผ่านการทํากจิกรรมในรูปแบบต่างๆ  ทั Zง Workshop การ
ระดมสมอง Role Play และ กจิกรรมต่างๆ  
 
วตัถปุระสงคฃ์ 
1. เพืXอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืXองเทคนคิการขายอย่างรอบทศิทาง 360 องศา 
2. เพืXอเสรมิสรา้งทกัษะการขายใหม ่ๆ เพืXอพชิติยอดขาย 
3. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีXไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคเ์ทคนคิการขายใหเ้หมาะสมกับตนเองได ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยาย 
 
1. เปิดการขายกับลกูคา้ ........อยา่งมพีลังและมคีวามสขุ 
2. ฟังลกูคา้อย่างวเิคราะหเ์จาะลกึถงึความตอ้งการใหถ้งึแกน่ และ ถงึกึ?น 
3. กจิกรรม เปิดการขาย กบั ลกูคา้ในหลากมติ ิ
4. สวมวญิญาณ การถาม ดว้ยคําถามอยา่งมคีณุภาพ 

• 5 คําถาม ทีXนักขายตอ้งถาม!!!!!!!!! 
5. เรยีนรู ้8 เทคนคิ การนําเสนอสนิคา้อยา่งตรงจุดและกระตุน้ตอ่มอยากของลกูคา้ 
6. กจิกรรม นกัขาย 360 องศา 
7. สรา้ง DNA ในการตอบคาํถามและขอ้โตแ้ยง้ ใหก้บันกัขาย 
8. เรยีนรู ้2 * 4 เทคนคิ ในการปิดการขาย   
9. สรา้งพลังและไฟในตัวนักขาย 
10. กจิกรรม สรา้งพลงันกัขายใหโ้ชตชิว่ง 
11. ปัญหาในการขาย และ การแกปั้ญหา อย่างมรีะบบ 
12. สรุป คําถามและคําตอบทีXนักขายตอ้งการรู ้

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 



 

 
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  

 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 11 กมุภาพนัธ ์2563 
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 27 มกราคม 2563 (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 ดงันีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX 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, นักขาย, 360 องศา, ความรัก, งานขาย, รอบทศิ, ทักษะ 


