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อบรมออนไลน์ Zoom พร้ อมรับใบวุฒบิ ัตรฟรี

หลักสู ตร เทคนิคปิ ดการขายลูกค้ า Sales Engineer
(Techniques for Closing sales to customers Sales Engineer)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. (อบรม 3 ชั่วโมง)

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท

สมัคร 3 เข้ าฟรี + 1 ท่ านทันที !!!
วิทยากร : อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
(โค้ชนักขาย B2B & B2C)

หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั ธุรกิจนาเข้าสิ นค้าทางวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษทั หรื อโรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นสิ นค้าที่ผลิตคราวละมาก ๆ และขาย
ยกล็อต หรื อธุรกิจที่ขายสิ นค้าวิศวกรรมที่มีราคาสู ง อย่างเช่น เครื่ องจักร ต่าง ๆ จาเป็ น ต้องมีบุคคลที่จะสามารถใช้ทกั ษะการพรี เซนต์
สิ นค้าที่ มีความซับซ้อน และเป็ นสิ นค้าที่ ตอ้ งอาศัยผูท้ ี่มีคามรู ้ทางวิศวกรรมโดยตรงเป็ นหลัก แต่การขายในลักษณะนี้ จาเป็ นต้องมี
พนักงานขายที่มีความรู ้ความสามารถในระดับสู ง และต้องมีความพร้อมและน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสามารถปฎิบตั ิหน้าที่ตรงนี้ได้ เพราะ
เป็ นการขายสู่ลูกค้าการตลาดองค์กร อีกทั้งนักขายที่สาเร็ จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโดยตรงอาจจะไม่ได้เรี ยนทางด้านการขายมาก่อน
ดังนั้นจึงทาหลักสู ตรนี้มาเพื่อเตรี ยม Sales Engineer ที่ตอ้ งขายสิ นค้าให้กบั กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู ้
ทักษะ และนิสัยการทางานที่ดี ให้เพียงพอที่จะปฎิบตั ิหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
วัตถุประสงค์
1. ผูเ้ ข้าอบรมจะได้มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ของ Sales Engineer

2. ผูเ้ ข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ Sales Engineer มืออาชีพต้องมี SRPTA
3. ผูเ้ ข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจรู ปแบบการขายแบบ Sales Engineer
4. ผูเ้ ข้าอบรมได้มีความรู ้และความเข้าใจสิ่ งที่คุณจะต้องเจอ เมื่อคุณไปบริ ษทั ,โรงงานของลูกค้า
บริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992, 089-773-7091 :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com

E-mail : hrdzenter@gmail.com

(We are The B.E.S.T Solution You can trust)

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444

5. ผูเ้ ข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจการเตรี ยมตัวเองก่อนเข้าพบกลุ่มลูกค้าบริ ษทั และโรงงาน
6. ผูเ้ ข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ ทัศคตินกั ขาย Sales Engineer
7. ผูเ้ ข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ ความรู้นกั ขาย Sales Engineer
8. ผูเ้ ข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ ทักษะการขาย Sales Engineer
9. ผูเ้ ข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ นิสัยนักขาย Sales Engineer
10.ผูเ้ ข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ Lead Generation
เนื้อหาหลักสู ตร
1. บทบาทหน้าที่ ของ Sales Engineer

2. Sales Engineer มืออาชีพต้องมี SRPTA
3. รู ปแบบการขายแบบ Sales Engineer
4. สิ่ งที่คุณจะต้องเจอ เมื่อคุณไปบริ ษทั ,โรงงานของลูกค้า
5. การเตรี ยมตัวเองก่อนเข้าพบกลุ่มลูกค้าบริ ษทั และโรงงาน
6. ทัศคตินกั ขาย Sales Engineer
7. ความรู้นกั ขาย Sales Engineer
8. ทักษะการขาย Sales Engineer
9. นิสัยนักขาย Sales Engineer
10. Lead Generation
หลักสู ตรนีเ้ หมาะกับใคร ?
พนักงานขายสิ นค้าวิศวกรรม , Sales Engineer ทุกธุรกิจ
ลักษณะการจัดห้ องอบรม กรณี Class room จัดที่นงั่ เป็ นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยใช้โต๊ะเป็ นกลุ่ม ๆ หรื อ โต๊ะเลคเชอร์ต้งั วงเข้าหากัน 4วงก็
ได้ หรื อใช้ระบบ Zoom meeting
วิธีการอบรม

การบรรยาย การทา Workshop บทเจรจาการขาย การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-Play)

ระยะเวลาการอบรม Public online 3ชัว่ โมง Public, In House Online 6 ชัว่ โมง

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การทางาน 17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต
เคยเป็ น ผจก.อาวุโส ฝ่ ายฝึ กอบรมพันธมิตรธุรกิจ บมจ.พรู เด็นเชียลประกันชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วน
ฝึ กอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็ นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กบั ธนาคาร
บริ ษทั ประกันชีวิต บริ ษทั ประกันวินาศภัย บริ ษทั ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และบริ ษทั สิ นเชื่อรถยนต์
อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุ งไทยแอกซ่า
ประกันชีวิต
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ค่าใช้จ่ายในการอบรม
จะทาการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม 2-3 วัน พร้อมรับใบรับรองวุฒิบตั รทางไปรษณีย์

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

1,500

105

45

1,560

สมัคร 3 เข้ าฟรี+ 1 ท่ าน

4,500

315

135

4,680

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้าบัญชีนาม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ : hrdzenter@gmail.com,
Line : hrdzenter (ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

ทีอ่ ยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 010 5555 113 021
บริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
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