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Online by Zoom Training 

หลักสูตร เทคนิคปิดการขาย Online  อย่างไรให้เหนือช้ัน 
วันอังคารที่  20  ธันวาคม  2565   เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

อบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom   
 

วิทยากร  : อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กลุ 
 

หลกัการและเหตุผล 
การขายสินคา้ในโลกออนไลน์ หากใครเคยขายจะรู้วา่ไม่ไดง่้ายอยา่งท่ีใครๆ เขาบอกกนั โดยเฉพาะกบัการขายท่ี

เราไม่เห็นหนา้และช่วงเวลาของการแชท ก็ไม่ท าใหเ้กิดการคุยท่ีต่อเน่ืองได ้บางทีกวา่จะขายไดลู้กคา้ก็ลีลาหรือติดธุระ 
การขายออนไลน์จึงไม่ไดเ้ป็นเร่ืองการยงิโฆษณาหรือการแต่งภาพสวย คอนเทนทดี์เทา่นั้น เพราะนั้นคือ ส่วนแรกเท่านั้น 
แต่ส่วนหลงัท่ีมกัเป็นปัญหาคือ ทุ่มส่วนแรกไปเยอะแต่หาโอกาสปิดในแชตไม่ได ้มีโอกาสเพ่ิมยอดขายหรือขยายฐานแต่
ก็พลาดไป ดงันั้นหลกัสูตรน้ีจึงมาเป็นค าตอบใหท้่านเขา้ใจและไม่พลาดทุกการขายในออนไลน ์
  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ิมความเขา้ใจในการปิดการขายโลกออนไลน ์
ท าความเขา้ใจกลไกและองคป์ระกอบการปิดการขายในโลกออนไลน์ 
เปิดโอกาสในการปิดการขายและสร้างยอดขาย 
เพ่ิมความเขา้ใจไม่เสียเปรียบในการต่อรองงานขาย 
เพ่ิมเทคนิคในการสร้างโอกาสในการเพ่ิมก าไร 
  
หัวข้อการอบรม 
การปิดการขายออนไลนท่ี์สมบูรณ์ตอ้งเป็นอยา่งไร 
กระบวนการขายออนไลน์ใน FACEBOOK 
การปิดการขายเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัอะไรบา้ง 
ปัญหาส่วนใหญ่และอุปสรรคท่ีคนขายออนไลนต์อ้งเจอ 
WORKSHOP การระดมปัญหาและแยกประเภทปัญหาเพื่อแกไ้ข 
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ก่อนการปิดมกัมีขอ้ขอ้งใจกบัการต่อรอง 
ขอ้ขอ้งใจมาจากอะไรในการขายออนไลน์ 
การขจดัขอ้ขอ้งใจในแบบต่างๆ ท่ีท าใหลู้กคา้ยงัมัน่ใจ 
เทคนิคการตอบและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
SHARING การเจอปัญหาในเร่ืองขอ้ขอ้งใจ 
WORKSHOP การแกไ้ขปัญหาเพ่ือปิดการขาย 
  
เทคนิคการปิดการขายใน INBOX 
ปัญหาหลกัๆ ในการปิดการขายท่ียาก 
เทคนิคการวิเคราะห์ลูกคา้ก่อนการปิดการขาย 
การปิดการขายและจงัหวะปิดท่ีเหมาะสม 
กรณีศึกษาจากงานขายออนไลน์จริงๆ 
WORKSHOP การปิดการขายในแบบต่างๆ 
  
การเพ่ิมยอดขาย 
การเพ่ิมยอดขายแบบเพ่ิมยอดขาย,ขายเพ่ิมเติม,ขายต่อเน่ือง UP SELLING, CROSS SELLING, RETENTION 
ช่วงเวลาในการเพ่ิมยอดขายท่ีตอ้งไม่พลาด 
ท ายงัไงใหลู้กคา้ท่ีเขา้มาทกัเป็นฐานลูกคา้อนาคต 
 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่      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 
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รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
 
   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
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