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กลยุทธคู์ค่ดิแบบฉบบันกัขายท่ีปรกึษา  

(ส าหรบันกัขาย ท่ีตอ้งการเพ่ิมทกัษะท่ีปรกึษา) 

วันท่ี 27 กุมภาพนัธ ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel สุขุมวิท 4-6 ใกล ้BTS  สถานีนานา  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร   อาจารย์นันทภพ ทองนุ่น 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที 
 (ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

ในยคุท่ีนักขายจ าเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างมากนับตั้งแต่การก้าวเข้ามาของออนไลน์ นักขายมีความ
จ าเป็นต้องยกระดับตนเองให้เข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าให้มากขึน้ โดยเฉพาะกับลูกค้าในยคุปัจจุบันท่ีเข้าใจได้ยากมาก
ข้น ตัวเลือกเยอะขึน้ จึงท าให้นักขายท่ีเน้นแต่จะขายแบบธรรมดาไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อีกต่อไป ดังนั้นแล้ว
นักขายก าลังถกูทดสอบทักษะด้านอ่ืน ได้แก่ ทักษะการมีแนวความคิดหรือไอเดีย ทักษะการแก้ไขปัญหาก่อนการซ้ือ
ขายหรือแม้กระท่ังหลังการขาย การยกระดับการซ้ือขายระหว่างตนเองและลูกค้า ซ่ึงหากกล่าวอย่างง่ายๆ คงถึงเวลา
แล้วท่ีนักขายจะต้องยกระดับตนเองให้สมกับท่ีเป็นคู่คิดของลูกค้า นั้นคือ กลายเป็นนักขายท่ีปรึกษาอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ 

1) ผู้ เข้าอบรมตระหนักในวิถีการขายในยคุใหม่ท่ีจะต้องต่อยอดไอเดียเชิงการขายให้กับลูกค้าได้ 

2) ผู้ เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางการเป็นท่ีปรึกษาท่ีจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าท้ังในด้านข้อมลู การ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นมืออาชีพ 

3) ผู้ เข้าอบรมเข้าใจในขัน้ตอนการวิเคราะห์ลูกค้าท่ีจะน าไปสู่การคิดแบบตกผลึกเพ่ือสร้างทางออกให้กับ
ลูกค้าได้อย่างน่าสนใจ 

4) ผู้ เข้าอบรมรับรู้ถึงการปัญหาประเภทต่างๆ ของลูกค้าและสร้างความมัน่ใจให้กับลูกค้าในการแก้ไขปัญหา
ท่ีก าลังเผชิญ 

5) ผู้ เข้าอบรมสามารถต่อยอดการขายแบบท่ีปรึกษาเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพร้อมในการติดต่อซ้ือขายและท า
การค้ากับองค์กรอย่างยั่งยืน 
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หัวข้ออบรมสัมมนา 

เตรียมพร้อมส าหรับการท ากลยทุธ์การขายแบบทีป่รึกษา 
        นักขายท่ีปรึกษามืออาชีพ 
        แนวคิดสู่ความส าเร็จของการขายท่ีปรึกษา 
        ความส าคัญของการวางแผนแบบนักขายท่ีปรึกษา 
        Workshop อย่างไรจึงเรียกว่านักขายท่ีปรึกษา 
เทคนิควิเคราะห์ปัญหาในแบบฉบับนักขายทีป่รึกษา 
          ขัน้ตอนการวิเคราะห์ประเภทปัญหาธุรกิจและการเกบ็ข้อมลู 
          การสร้างแนวทางสู่การปูทางท่ีปรึกษาระหว่างเปิดใจ 
          เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
          Workshop การให้ค าปรึกษาและการแก้ไขปัญหา 

การแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าในการน าเสนอ 
          เทคนิคการสรรหาทางเลือกเพ่ือการน าเสนอการขาย 
          หลักการน าไปสู่ข้อสรุปการขาย 
          Workshop การผนวกการน าเสนอและการสรุป 

วิทยากร           อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กลุ  (Master of Business Administration (M.B.A) 
        ประสบการณ์การสอนกว่า 20 ปี ด้านการขาย, การตลาด, การบริการ และ Team Building จากแบรนด์ยกัษ์ใหญ่ต่างๆ ท่ีมี
การว่าจ้างอย่างต่อเน่ือง อาทิ โตโยต้า นิสสัน MBK ปริญสิริ ธนาคารกสิกรไทย  ทีโอที ฯลฯ วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการขายและ
การตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลงานการเขียนบทความวิชาการต่างๆ และหนังสือ E-book : กลยทุธ์นักขายในปัจจุบัน 
(Sale 2) 

 

 ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 เขา้ฟรอีีก 1 ท่าน   11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่   คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
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www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

