ี
กลยุทธ์การสร้างและพ ัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชพ
(Successful Sales Force Building and Management)

วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด ้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทํางานด ้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

25 ธ ันวาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ั มนาอาจเปลีย
*สถานทีจ
 ัดสม
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
การขายในโลกธุรกิจทุกวันนีZ ยิง[ ทวีความรุนแรงมากขึน
Z การขายยิง[ ยากขึน
Z ลูกค ้ายิง[ ทวีความยากในการจัดการ
้
ทีมขายต ้องใชความพยายามมากขึน
Z ในการขาย อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ทเี[ ราพบเห็ นกันคือ ทีมขายยังขาดการ
่ ักยภาพสูงสุด หากทีมขายใดได ้รั บ
พัฒนา ดังนั น
Z ผู ้บริหารทีมขายต ้องเร่งมือในการสร ้างและพัฒนาทีมขายให ้ไปสูศ
การพัฒนาอย่างเต็มที[ หัวหน ้าทีมและลูกน ้องมีความเข ้าใจกัน ร่วมมือร่วมใจกัน การขายย่อมประสบความสําเร็จได ้ไม่
ยากนัก
หลักสูตรนีZจงึ ได ้พั ฒนาขึน
Z มาเพือ
[ ตอบสนองให ้ หัวหน ้าพนั กงานขาย ผู ้จัดการฝ่ ายขาย ได ้เรียนรู ้ เทคนิคและ
ประสบการณ์จริง ในการสร ้างและพั ฒนาทีมขาย รวมถึงทักษะและจิตวิทยาในการบริหารพนั กงานขาย เมือ
[ จบการ
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ในเรือ
อบรมผู ้เข ้าสม
[ งนีZ ได ้ด ้วยด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
[ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจหลักการการสร ้างและพัฒนาทีมขายให ้ประสบความสาํ เร็จ
2. เพื[อ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไ[ ด ้ไปประยุกต์ใช ้ในการสร ้างและพั ฒ นาทีมขายให ้ประสบความสํ าเร็ จให ้
ิ ธิภาพ
เหมาะกับตนเองในงานขายได ้อย่างมีประสท
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1. แนวคิดการสร ้างและพัฒนาทีมขาย
2. เข ้าใจงานขายและธรรมชาติพนักงานขาย
3. กระบวนการการบริหารทีมขาย
4. แนวทางการสร ้างเป้ าหมายการขายและการวางแผนการขายร่วมกัน
5. กิจกรรมWorkshop:การสร ้างทีมงานเพือ
[ การขาย (พร ้อมเทคนิคเพิม
[ เติม)
6. การควบคุมและประเมินผลทีมขาย
7. การพัฒนาจุดอ่อนจุดแข็งทีมขาย
8. ภาวะผู ้นํ ากับการสร ้างและพัฒนาทีมขาย
9. กิจกรรม Workshop: ผู ้นํ าและลูกน ้อง
10. สรุป คําถามและคําตอบ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

้ แทนซ ี[ จํากัด
ประกาศนียบ ัตรโดย: บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซาท์
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
315.00
301.00

25 ธ ันวาคม 2563

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

5 ธ ันวาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีZ
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขที[ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที[ 014-2-63503-8
[ บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ที[ 0-2615-4479
ื[ บริษัท เบอร์ตด
[ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง[ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
[ า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ[ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ จํากัด
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, สัมมนา, กลยุทธ์, การสร ้าง, พัฒนา, ทีมขาย, มืออาชีพ, Successful, Sales Force, Building, Management
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

