
สอบถามและส ารองท่ี

Tel: 02-464-6524 , 085-938-6299 Fax.02-9030080 ตอ่ 4326

E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   www.perfecttrainingandservice.com
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ณ โรงแรมโกลดอ์อรค์ิด ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ

หลกัสูตร การวางแผนการขายอยา่งมืออาชีพ

หลกัการและเหตผุล

ความส าเร็จในการขายของพนักงานขาย นอกจากความสามารถในการขายแลว้ การวางแผนการขายถือเป็นส่วนส าคญัอนัดบัตน้ของการขายท่ีจะ

น าไปสู่การบรรลุเป้ายอดขายของพนักงานขาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกบัการเขา้พบลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการขาย และโปรโมชัน่ ยิ่งใน

ปัจจุบนัท่ีสภาวะการแข่งขนัรุนแรง การวางแผนท่ีรอบคอบและรดักุม โดยเฉพาะแผนกิจกรรมท่ีมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัค่าใชจ้่ายหรือตน้ทุนของบริษัท จ าเป็นอย่าง

ยิ่งท่ีจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอยา่งถ่ีถว้น เพราะส่งผลอย่างมากต่อรายได ้ก าไรหรือขาดทุนของบริษัท

หลกัสูตรน้ีไดพ้ฒันาขึ้ นมาเพื่อใหพ้นักงานขายไดเ้รียนรูแ้ละเขา้ใจหลกัการและเทคนิคการวางแผนการขายใหเ้หมาะกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การ

วิเคราะหส์ถานการณก์ารขาย การก าหนดเป้าหมายและการพยากรณย์อดขาย การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายใหเ้หมาะสมกบัตน้ทุนและค่าใชจ้่าย 

รวมถึงการติดตามและประเมินผลการขาย ระดมสมองเพื่อฝึกฝนการวางแผนอย่างไดผ้ลจริง เมื่อจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอด

ความรูใ้นเร่ืองน้ีไดด้ว้ยตนเอง

วตัถปุระสงค:์  

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดท้ราบหลกัการและเทคนิคการวางแผนการขายอยา่งได

2.    เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและตระหนักถึงตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการขาย และวางแผนการขายใหเ้หมาะสมกบัตน้ทุนและค่าใชจ้่าย 

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถน าความรูท่ี้ได ้ไปใช ้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: เวลา 09:00-16:00 น.

1.    แนวคิดการวางแผนการขายส าหรบัพนักงานขาย         2.การวิเคราะหส์ถานการณก์ารขายดว้ย SWOT Analysis

3.    การก าหนดเป้าหมายการขายส าหรบัพนักงานขาย       4. กิจกรรม:   SWOT Analysis และการก าหนดเป้าหมายการขาย

5.    แนวทางการวางแผนการขายอยา่งไดผ้ล (SMART Plan)

5.1 ลูกคา้เป้าหมาย (Target Customer)     5.2 ผลิตภณัฑ ์(Product)   5.3 ราคา (Price)  

5.4 ช่องทางการขาย (Sales Channel)       5.5 การส่งเสริมการขาย (Promotion)

6.    ขอ้พิจารณาส าคญัในการวางแผนการขายส าหรบัพนักงานขาย

6.1 คู่แข่งขนัในพื้ นท่ี       6.2 เป้ายอดขาย  6.3 งบประมาณ***วางแผนการขายอย่างไรใหเ้หมาะสมกบัตน้ทุนและค่าใชจ้า่ย

7.    การวางแผนปฏิบติัการส าหรบังานขาย (Action Plan)             8.    กิจกรรม:   การวางแผนปฏิบติัการส าหรบังานขาย

9.    การพยากรณย์อดขาย (Sales Forecasting)                         10. การประเมินผลการขาย (Sales Evaluation)

11. ขอ้ควรปฏิบติัในการวางแผนการขายเพื่อความส าเร็จในการขาย

12.  สรุป ค าถามและค าตอบ



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร การวางแผนการขายอยา่งมืออาชีพ

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 เหลือเพียง! ท่านละ 3,400 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)

บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

 เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั

 โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

• ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
• เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
• ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถน าไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

1. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คนืเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน

การจองมีผลเมื่อช าระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการส ารองท่ีนัง่


