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ี ขนเทพ
หล ักสูตร เทคนิคการขาย เพือ่ การเป็นมืออาชพ
ั้
29 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมแกรนด์สข
ุ ม
ุ วิท ซอย 4-6
*สถานทีจ
่ ัดอบรมอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล: ทำไมเรำต้ องมีควำมรู้ ในคอร์ สนี้
ว ัตถุประสงค์
ี
• ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนั กขายมืออาชพ
ี
• สามารถวิเคราะห์ลก
ู ค ้า เพือ
่ การนาเสนอการขายทีต
่ รงใจได ้อย่างมืออาชพ
• เข ้าใจแนวทางในการค ้นหาความต ้องการของลูกค ้า
ิ ค ้า และหาจุดขายของสน
ิ ค ้าทีเ่ หนือคูแ
• สามารถวิเคราะห์จด
ุ เด่นของสน
่ ข่งได ้
่
• พัฒนาเทคนิคการขจัดข ้อข ้องใจเพือ
่ นาลูกค ้าไปสูการปิ ดการขาย
ี
• เรียนรู ้เทคนิคการติดตามลูกค ้าอย่างมืออาชพ

ั
ห ัวข้ออบรมสมมนา
ิ ปะการขายสน
ิ ค ้าให ้ได ้ราคา
1) ศล
2) ล ้วงลับ “กลลวงการขาย” ให ้ได ้ยอด
3) “ยอดขายทะลุเป้ า" ต ้องรู ้หลักจิตวิทยา
4) "CUSTOMER’S RAT" ลูกค ้าคือหนู ต ้องจับหนูให ้อยูห
่ มัด
5) 4 TOOLS การใช ้ 4 อาวุธเพือ
่ อ่านเกมขายเพิม
่ ยอด
6) CUSTOMER INSIGHT เทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกค ้าแบบ FBI
ั พันธ์กอ
ื้ ขาย
7) ปรับจุดยืนสร ้างสม
่ นซอ
8) เสกมนตร์ลบ
ั สร ้างความต่างทางการขาย
ิ ค ้าและสงิ่ ทีล
9) BENEFIT วิเคราะห์จด
ุ เด่นของสน
่ ก
ู ค ้าสนใจ
10) "กระจก" สะท ้อนข ้อข ้องใจขจัดข ้อโต ้แย ้ง
ิ ใจ
11) การสวนกลับเชงิ บวกพิชต
12) เจรจาและปิ ดการขายทรงพลัง
13) CLOSE SELLING ปิ ด ตัด จบ 3 เทคนิคสร ้างยอดขาย
่ ารโน ้มน ้าวให ้สาเร็จ
14) ไพ่ 3 ใบ สูก
15) กลยุทธ์สรุปการขายแบบนักขายขัน
้ เทพ
ั พันธ์" CRM
16) กลยุทธ "ด ้ายแดงแห่งสม

วิ ธีการ และรูปแบบการฝึ กอบรม
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การบรรยาย การระดมความคิ ดเห็น การทาแบบฝึ กปฏิ บตั ิ ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิ ดขึน้ จาก
ลูกค้าในหน่ วยงานของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริ บทเทคนิ คการขายอย่างมือ
อาชีพเพื่อเพิ่ มยอดขาย และนามาทา Workshop
วิทยากร: อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กล
ุ

จานวนผู้เข้ าอบรม ไม่ เกิน 30 คน
อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ันบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

Pro 3 คน ๆ ละ

3,200

224

(96)

3,328

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) Email:ptstraining3@gmail.com
และ Scanใบ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
็ บริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเชค
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
้ า่ ยทางภาษีได้ 200% ของค่าใชจ
้ า่ ยจริง
ค่าฝึ กอบรม สามารถห ักค่าใชจ
้
(พระราชกฤษฎีกาฉบ ับที่ 437 ใช 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
หลักสูตร_________________________________________
ส่ งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ______________________________TAX ID______________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

ั มนากรุณาแจ ้งล่วงหน ้า 7 วันก่อนวันสม
ั มนา มิฉะนัน
ั มนา
กรณียกเลิกการเข ้าสม
้ จะต ้องชาระ 30% ของราคาค่าสม

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
Professional Training Solution /www.ptstraining.co.th 02-1753330 3

