ิ ธิภาพ
เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสท
วิทยากร: ดร. ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
R วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใR คร ๆ ต ้องถามถึงทังV วงการมากกว่า 25 ปี

8 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
 ัดอบรมอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
พนั กงานขายหลายคนไม่ประสบความสําเร็ จ หรือ ตกม ้าตายในการนํ าเสนอ ไม่ว่าจะเป็ น นํ าเสนอผลิตภัณฑ์
ต่อ หน ้าลูก ค ้า แม ้ว่ าผู ้นํ า เสนอ จะทํ า ได ้ดีเ พีย งใดก็ ต าม สาเหตุ หลั ก เกิด จากผู ้นํ า เสนอไม่ท ราบหลั ก การและขาด
ประสบการณ์ในการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็ นเรือ
R งของ ความสามารถในการขายตัวเองก่อนทีน
R ํ าเสนอผลิตภัณฑ์
การมีบค
ุ ลิกภาพทีด
R ใี นระหว่างการนํ าเสนอทีส
R ร ้างความไม่มัRนใจให ้ลูกค ้า การเรียงเนืVอหาสับสน รวมทังV ขาดเทคนิคใน
ืR โดยรวมแล ้ว สรุปได ้ว่า ผู ้นํ าเสนอไม่สามารถเรียกศรัทธาจากลูกค ้าได ้ การนํ าเสนอจึงจําเป็ นต ้องสร ้างความ
การใชส้ อ
ประทับใจให ้กับลูกค ้าได ้อย่างแท ้จริง การนํ าเสนอในครังV นัน
V จึงจะสร ้างการยอมรับจากลูกค ้า ดังนั น
V จึงจําเป็ นอย่างยิงR ทีR
พนักงานขายจะต ้องเรียนรู ้เทคนิคและวิธก
ี ารพัฒนาการนํ าเสนอ เพือ
R หลีกเลีย
R งความผิดพลาดทีอ
R าจเกิดขึน
V เบือ
V งหน ้า
และสร ้างโอกาสแห่งความสําเร็จในการปิ ดการขาย ซงึR เป็ นเป้ าหมายสูงสุดนัRนเอง
หลั ก สูตรนีV จึงได ้พั ฒนาขึน
V มาเฉพาะ เพืRอให ้ทีมขายได ้เรียนรู ้การสร ้าง Smart Personality ให ้กับตนเอง
ืR
รวมทังV จะได ้รั บความรู ้ หรือ “ศาสตร์” ของการนํ าเสนอไม่ว่าจะเป็ นการวางแผนก่อนการนํ าเสนอ การเตรีย มส อ
PowerPoint Presentation ในการนํ าเสนอ การแก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า การตอบคํ าถามและข ้อโต ้แย ้งของลูกค ้า เป็ น
ิ ป์ ” หรือทักษะในการนํ าเสนอ ฝึ กทักษะการพูดและการฟั งลูกค ้า รวมถึงการเน ้นยํV าและโน ้ม
ต ้น พร ้อมกับ จะได ้ฝึ ก “ศล
ิ ใจ
น ้าวความสนใจของลูกค ้าให ้เห็นความสําคัญของคุณค่า (Values) ทีจ
R ะได ้รับจากผลิตภัณฑ์จนทําให ้เกิดการตัดสน
ืV ในทีส
ซอ
R ด
ุ
ว ัตถุประสงค์
1. เพืRอ ให ้ผู ้เข ้ารั บการอบรมได ้ทราบหลั ก การและเทคนิค ด ้านการพั ฒนาบุค ลิกภาพ และการนํ าเสนออย่า งมือ
ี และเป็ นระบบ
อาชพ
ี
2. เพือ
R ฝึ กฝนทักษะการนํ าเสนอรวมถึงการจัดทํา Presentation ด ้วย Power point ให ้น่าสนใจแบบมืออาชพ
ิ
3. เพือ
R สร ้างความมัRนใจให ้กับผู ้เข ้ารับการอบรมในการนํ า “ศาสตร์” และ “ศลป์ ” ของการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ ไป
้
ใชในการปฏิ
บต
ั งิ านจริงอย่างได ้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้ าหมายในการขาย
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. การวิเคราะห์ลก
ู ค ้า / ผู ้ฟั ง
2. แนวคิดการนํ าเสนอในสงิR ทีผ
R ู ้ฟั งต ้องการ
3. เป้ าหมายของการนํ าเสนออย่างเหมาะเจาะกับกลุม
่ ลูกค ้า/ผู ้ฟั ง

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

4. การวางกลยุทธ์ในการนํ าเสนออย่างได ้ผล
ิ ธิภาพ
4.1 การวางแผนและการเตรียมตัวอย่างมีประสท
4.2 การจัดองค์ประกอบของการนํ าเสนอ
4.3 ข ้อปฏิบัตข
ิ องผู ้นํ าเสนอ
R
ื
4.4 สอในการนํ าเสนอ
ั ถาม-เทคนิคการลดความกดดันจากการนิงR ของลูกค ้า
4.5 การตอบข ้อซก
้
4.6 การฝึ กซอมการนํ าเสนอ
5. การเตรียมบุคลิกภาพก่อนนํ าเสนอ
ิ ใจ
6. การสร ้างความต ้องการให ้โดนใจลูกค ้า และการโน ้มน ้าวการตัดสน
• กิจกรรม: นํ าเสนอ
7. เทคนิคการค ้นหาสงิR ทีค
R ้างคาใจลูกค ้า
8. สงิR ทีค
R วรปฏิบต
ั ใิ นการนํ าเสนอ
9. การตรวจสอบและประเมินผลการนํ าเสนอ
10. เทคนิคการพัฒนาตนเองในการนํ าเสนอ
ี ภายหลังการฝึ กฝน
11. กิจกรรม : นํ าเสนออย่างมืออาชพ

ประกาศนียบ ัตร: จากบริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 8
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,500.00

VAT 7%
259.00
245.00

พิเศษ! ชําระภายใน 25
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,500.00
3,200.00

พฤศจิกายน 2560

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
105.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,640.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,745.00

ตุลาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

VAT 7%
245.00
224.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
105.00
96.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,640.00
3,328.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,745.00
3,424.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีV
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัทของท่าน และชือ
R หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังR จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
R า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีR 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, การตลาด, การขาย, การนํ าเสนอขาย, Presentation
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

