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Online Training Program by Zoom

ONLINE หลักสู ตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้ า
วันที่เปิ ดอบรม วันที่ 13 กันยายน 2564
เวลา 13.00-16.00 น.
หล ักการเหตุผล
การเพิม
่ ยอดขายในปั จจุบน
ั คงเป็ นเรือ
่ งทีย
่ ากในมุมมองของนักขาย เพราะสถานการณ์ตอนนีส
้ ง่ ผลเชงิ ลบ
ิ ใจของลูกค ้า ทําให ้โอกาสทีจ
มากมายและมีผลต่อการตัดสน
่ ะประสบความสําเร็จในการสร ้างยอดขายจึงโอกาส
น ้อยมาก การทีน
่ ักขายจะเพิม
่ ยอดขายในปั จจุบน
ั จะต ้องมองเห็นกลไกในเรือ
่ งของการขายแบบต่อเนือ
่ งหรือต่อ
ยอดจากการขายทีม
่ อ
ี ยูร่ วมทัง้ ต ้องสร ้างโอกาสจากการหาลูกค ้าใหม่อยูเ่ สมอ ดังนัน
้ การทีน
่ ักขายจะสร ้างโอกาส
ั
ของชยชนะในโลกธุรกิจจึงเป็ นการสร ้างมูลค่าต่อการขายหนึง่ ครัง้ ให ้ได ้มากทีส
่ ด
ุ ถึงจะประสบความสําเร็จในสาย
ี การขายได ้
อาชพ
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจถึงหลักการในการเพิม
่ โอกาสในการสร ้างยอดขาย
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจแนวทางความคิดของการต่อยอดในการขายแบบต่อเนือ
่ ง
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถตระหนักถึงความแตกต่างในการเพิม
่ ยอดขายและการขายทีต
่ อ
่ ยอด
4. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมพัฒนาหลักการผนวกการขายเพือ
่ สร ้างรายได ้ให ้มากขึน
้
5. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้เทคนิคในการสร ้างยอดขายอย่างต่อเนือ
่ ง
ห ัวข้อบรรยาย
ี
1. การเพิม
่ ยอดขายด ้วยเทคนิคการสร ้างยอดขายอย่างมืออาชพ
ี ให ้กับลูกค ้า
2. สถานการณ์การขายในยุคปั จจุบน
ั ทีก
่ ารแข่งขันสร ้างความเป็ นมืออาชพ
3. หลักความเข ้าใจเกีย
่ วกับการสร ้างยอดขาย
ั สว่ นการขาย
4. แนวทางการสร ้างยอดขายจากการวิเคราะห์การเพิม
่ สด
5. ยอดขายมาจากไหนได ้บ ้าง
6. WORKSHOP การฝึ กวิเคราะห์การขายเพือ
่ ให ้สร ้างยอดขาย
ี
7. ยอดขายมาพร ้อมการสร ้างความจําเป็ นอย่างมืออาชพ
8. รูปแบบการอัพยอดขาย
่ ารสร ้างความจําเป็ นในการขาย
9. หลักการการขายทีจ
่ ะต่อยอดไปสูก
10. การวิเคราะห์สว่ นขยายการอัพยอดขาย
11. WORKSHOP การอัพยอดขายควรจะรู ้หลักในการขยาย คุณขยายองค์ประกอบอะไรได ้บ ้างเพือ
่ เพิม
่
ยอดขาย
12. การขายและการสร ้างความจําเป็ นในการขาย
13. หลักการและแนวทางการกระตุ ้นความจําเป็ นเพือ
่ อัพยอดขาย
14. 3 แนวทางการสร ้างจิตวิทยาแรงกระตุ ้นในการนํ าเสนอเพือ
่ เห็นมูลค่า
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ี หรือโอกาสของบริษัทลูกค ้า
15. การโน ้มน ้าวด ้วยวิธวี เิ คราะห์สว่ นต่างทีส
่ ญ
ู เสย
ิ ปะเพิม
WORKSHOP การวิเคราะห์ลก
ู ค ้าและกระตุ ้นการเพิม
่ ยอดขายด ้วยศล
่ ยอด
1. กลวิธก
ี ารปั น
้ ยอดขายชว่ งหลัง
2. หลักการปั น
้ ยอดขายชว่ งหลักและแนวทางการเพิม
่ ยอดขาย
3. การขายต่อเนือ
่ งและการขายต่อยอด
4. การทําการขายให ้สอดคล ้องกับการเพิม
่ ยอดขายในชว่ งหลัง
5. สรุปการบรรยาย
วิทยากร



อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กล
ุ

เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายขาย/เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายการตลาด

อ ัตราค่าอบรม ราคาท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวม VAT)
ลงทะเบียน 3 ท่าน ขึน
้ ไปท่านละ 1,300 บาท
วิธก
ี ารชําระเงิน: โปรดชําระค่าอบรมก่อนล่วงหน้ า 3 วัน
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution)
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ptstraining3@gmail.com
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง

(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําTraining
ตัวผู้เสียภาษี
0103553030100
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หลักสู ตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้ า
ส่ งมาที่ info.ptstraining@gmail.com or ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

Professional Training Solution | 89/161 Soi Phrayasuren 21 Bangchan, Klongsamwa , Bangkok 10510

3

