
นักขาย
สายพันธุ์ใหม่ 
ยุคดิจิตอลขาย
เพ่ือรายได้และก าไร

อย่างยั่งยืน
วันที่ 4 เมษายน 2562

โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5

การขายคือหัวใจส าคัญของธุรกิจที่สร้างรายได้
ให้กับธุรกิจ การขายแบบเดิมอาจจะน ามาใช้กับพฤติกรรม
ของลูกค้าในปัจจุบันไม่ได้ทั้งหมด การขายเป็นศิลปะของการชัก
จูงให้ลูกค้าคล้อยตามความคิด ของเราจากลูกค้ามุ่งหวังไปสู่ลูกค้า
ที่รับการตอบสนองความต้องการจากสินค้าและบริการที่เราเสนอ 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักขายมีทัศนคติที่ดีต่อการขาย สามารถเข้าใจ
ลูกค้าอย่างลึกซึ้ง สามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยในการขาย น าไปสู่การขายอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อรายได้และก าไรอย่างยั่งยืน

วิทยากร : อาจารยน์าวกิ น าเสียง
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส ์จ ากัด 
• รองประธาน สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาและวิทยากรพิเศษการตลาดออนไลน ์ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน 

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จ ากัด 283 ช้ัน 4 อาคารฟอร์มูล่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร 0 2235 6827 อีเมล์ info@brainasset.com

PMK079 นักขายยคุดจิติอล ขายเพื่อ
รายไดแ้ละก าไรอยา่งยัง่ยนื

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
พนักงานขายและการตลาด, ฝ่ายสนับสนุนการขายและ

การตลาด, ผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาด บริการลูกค้า และ
ลูกค้าสัมพันธ,์ ผู้จัดการทั่วไป, กรรมการผู้จัดการ, เจ้าของ

ธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,900 บาท

Promotion
เข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดอีก

ท่านละ 400 บาท เหลือ
3,500 บาทเท่าน้ัน



Organized by:

www.brainasset.com

หัวขอ้การบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
 ความเขา้ใจการบรหิารการขายและการสรา้งโอกาสการขายแบบใหมด่ว้ยความสมัพันธก์บัลกูคา้ในยคุดจิติอล
 กระบวนการขายและซือ้ในยคุดจิติอล
 เทคนคิการขายแบบใหมแ่ละทกัษะการขายเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และน าเสนอทีม่ากกวา่ความคาดหวัง
 เทคนคิการน าเสนอสนิคา้และบรกิารตลอดวงจรการขาย 
 เทคนคิ DISC เพือ่ความเขา้ใจลกูคา้อยา่งลกึซึง้ เพือ่ประโยชนต์อ่การขาย
 เทคโนโลยทีีจ่ าเป็นตอ่บทบาทการขายในปัจจบุนัและอนาคต

วนัพฤหสับด ีที ่4 เมษายน 2562

Organized by:

www.brainasset.com

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มงานสมัมนา

1. ชือ่ : __________________________ ต าแหน่ง : __________________________        Email: _______________________

2. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

3. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

บรษัิท : ______________________________________________________________________________________________

ทีอ่ยู ่  : ______________________________________________________________________________________________

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 13 หลัก (จ าเป็น) ________________________ ส านักงานใหญ ่      สาขา (ระบ)ุ:________________

โทรศัพท ์: ________________________ โทรสาร : __________________________      Mobile :  ______________________

เว็บไซต:์    ________________________ ประเภทธุรกจิ :______________________  ผูป้ระสานงาน :___________________ 

อตัราคา่สมัมนาตอ่ทา่น

สมคัรในนาม อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

• บรษัิท 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

• บคุคล 3,900.00 273.00 - 4,173.00

พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ 400 บาท

• บรษัิท 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

• บคุคล 3,500.00 245.00 - 3,745.00

ข ัน้ตอนการส ารองทีน่ ัง่

ส ารองผา่นลกูคา้สัมพันธ ์โทรศัพท ์0 2235 6827
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง โทรสาร 0 2235 3369

หรอือเีมลท์ี ่info@brainasset.com
หรอืเว็บไซต ์www.brainasset.com

การช าระเงนิ

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่าย บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด 
 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาสรุวงษ์  เลขทีบั่ญช ี002-2678130
การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธุรการ รอ้ยละ 10 
ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ บรษัิทฯ จะไม่
คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยและโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in เพือ่เป็นการยนืยัน

บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ทีอ่ยู ่283 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพ 10500

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0105545017452


