
เทคนนิคการขาย
1.สรร้างจนินตนาการใหร้ลลูกคร้าเหห็นภาพตาม
โฆษณาบางชนนิดจะสสังเกตวว่าแทบจะไมว่ไดร้พลูดถถึงตสัวสนินคร้า แตว่คนกลสับจดจจาไดร้ดดี นสันั้นเพราะการสรร้างจนินตนาการใหร้ลลูกคร้าเปป็น
สนิสิ่งทดีสิ่จจาเปป็นและเมมสิ่อตร้องการสนินคร้ากห็จะนถึกถถึงเรากว่อนเปป็นอสันดสับแรก ตสัวอยว่างสนินคร้านนั้จาอสัดลมไมว่วว่าจะเปป็นโคร้ก เปป๊บซดีสิ่ สนิสิ่งทดีสิ่นจา
เสนอคมอความสนนุกสนาน สดีสสันในการดมสิ่มนนั้จาอสัดลม กสับแคมเปญสนนุกๆทดีสิ่ชวนใหร้คนจดจจา เมมสิ่อถถึงเวลาตร้องการสนินคร้าเรากห็จะ
หยนิบเอาโคร้ก หรมอเปป๊บซดีสิ่ มากว่อนบางทดีหยนิบตามสสัญชาตนิญาณแบบเรากห็ไมว่รลูร้เหตนุผลเหมมอนกสันวว่าทจาไมตร้องสนินคร้าตสัวนดีนั้ นสันั้น
เพราะการฝฝังจนินตนาการและภาพจดจจาในหสัวไดร้เกนิดขถึนั้นแลร้ว ซถึสิ่งแนว่นอนวว่าแบรนดด์ทดีสิ่จะขายในลสักษณะนดีนั้ไดร้ตร้องมดีระยะเวลา
ในการทจาธนุรกนิจทดีสิ่ยาวนาน สจาหรสับแบรนดด์ใหมว่ๆ วนิธดีนดีนั้อาจยสังใชร้ไมว่ไดร้ผลนสัก

2.การขายทดีสิ่เรารลูร้ขร้อมลูลลลูกคร้าลว่วงหนร้า
สจาหรสับแบรนดด์ใหมว่ๆ หากตร้องการขายดดี จจาเปป็นตร้องสรร้างฐานลลูกคร้าตสัวเองใหร้เกนิดขถึนั้นใหร้ไดร้ กว่อนอมสิ่นเราตร้องโฟกสัสกว่อนวว่า
สนินคร้าของเรากลนุว่มเปป้าหมายคมอใคร และใหร้ทจาตลาดทดีสิ่เจาะไปยสังกลนุว่มเปป้าหมายนสันั้น สจาคสัญสนุดคมอหากเรารลูร้ขร้อมลูลลลูกคร้าลว่วง
หนร้าจะทจาใหร้ปปิดการขายไดร้งว่าย ยกตสัวเองเชว่นผลนิตภสัณฑด์ดสับกลนิสิ่นปาก กลนุว่มเปป้าหมายคมอคนวสัยทจางาน นสักเรดียน ซถึสิ่งหากเรามดี
ขร้อมลูลวว่าวสันนดีนั้จะมดีเวทดีสสัมมนาซถึสิ่งตร้องใชร้การพลูดเปป็นหลสัก เราอาจเขร้าไปตสันั้งบลูธขายสนินคร้าในบรนิเวณนสันั้น ซถึสิ่งจะทจาใหร้คนหสันมา
สนใจผลนิตภสัณฑด์ของเราเพมสิ่อเพนิสิ่มความมสัสิ่นใจ กห็เปป็นกลยนุทธด์หนถึสิ่งทดีสิ่ใชร้ไดร้ดดีและสรร้างลลูกคร้าใหมว่ๆ ไดร้มากขถึนั้น

3.คอนเทนตด์ทดีสิ่ทจาใหร้ลลูกคร้าโฟกสัสทดีสิ่ “คนุณคว่าของสนินคร้า”
เปป็นวนิธดีการนจาเสนอถถึงสนิสิ่งทดีสิ่ลลูกคร้ากจาลสังจะไดร้รสับหากตสัดสนินใจใชร้ผลนิตภสัณฑด์ทดีสิ่โฆษณาหรมอวว่าบรนิการของธนุรกนิจนสันั้นๆ เหตนุผลหนถึสิ่ง
ทดีสิ่คนปฏนิเสธทสันทดีทดีสิ่มดีการขายบางทดียสังไมว่ไดร้ฟฝังขร้อมลูลกห็เบมอนหนร้าหนดีเพราะเขาไมว่รลูร้วว่าเขาจะใชร้สนินคร้าเหลว่านสันั้นไปเพมสิ่ออะไร สนิสิ่ง
แรกทดีสิ่ตร้องทจาคมอใหร้ลลูกคร้าหยนุดฟฝังเราสสักครลูว่ใหร้ไดร้ หรมอถร้าเปป็นการโฆษณาทางโทรทสัศนด์กห็ตร้องมดีลลูกเลว่นทดีสิ่ทจาใหร้คนหยนุดดลู หสันมา
ดลู จากนสันั้นกห็เปป็นคอนเทนตด์แสดงคนุณคว่าของสนินคร้าทดีสิ่ทจาใหร้คนดลูคลร้อยตามและรลูร้สถึกวว่าเปป็นสนินคร้าทดีสิ่ดดีและมดีประโยชนด์จรนิงๆ

4.อยว่าสรร้างแรงกดดสันใหร้ลลูกคร้าเดห็ดขาด
ไมว่มดีใครชอบถลูกบสังคสับ ไมว่มดีใครชอบความกดดสัน การขายเองกห็เชว่นกสัน หากลลูกคร้ารลูร้สถึกวว่าตสัวเองเรนิสิ่มถลูกกดดสันสนิสิ่งทดีสิ่จะทจาอยว่าง
แรกคมอพยายามตสันั้งการด์ดปป้องกสันการขาย ไมว่วว่าจะพลูดอยว่างไรสนุดทร้ายลลูกคร้ากห็จะตอบวว่า “ไมว่” วนิธดีการเขร้าหาลลูกคร้าจถึงไมว่ใชว่
ลสักษณะของการจลูว่โจมหรมอลร้อมกรอบกสันเขร้ามา ควรจะทสักทายแบบเปป็นธรรมชาตนิและทจาใหร้ลลูกคร้ารลูร้สถึกวว่าเหมมอนไดร้คนุยกสับ
เพมสิ่อน ซถึสิ่งเราอาจขายสนินคร้าไดร้หรมอไมว่กห็ตาม แตว่หากลลูกคร้ารลูร้สถึกดดีกสับคนขายกสับผลนิตภสัณฑด์กห็เทว่ากสับเปป็นการสรร้างโอกาสใน
อนาคตขร้างหนร้าไดร้ดร้วย
ผลงานการวนิจสัยของนสักวนิทยาศาสตรด์อยว่าง Max Planck จาก Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain 
Sciences ในปปี 2008 สรนุปไดร้วว่าคนเราใชร้จนิตใตร้สจานถึกตสัดสนินใจกว่อนทดีสิ่จะรลูร้ตสัววว่าไดร้ตสัดสนินใจไปแลร้วหลสังจาก 7 วนินาทดีผว่านไป 
นสันั้นหมายความวว่าการตสัดสนินใจบางครสันั้งอยลูว่ทดีสิ่อารมณด์ชสัสิ่ววลูบ ซถึสิ่งกห็ขถึนั้นอยลูว่กสับการนจาเสนอทดีสิ่ทจาใหร้ลลูกคร้ารลูร้สถึกอถึนั้ง ทถึสิ่ง และสนใจ ซถึสิ่ง
หากธนุรกนิจมดีนสักการตลาดทดีสิ่มดีความสามารถในดร้านเหลว่านดีนั้ถมอเปป็นผลดดีทดีสิ่ธนุรกนิจจะสรร้างกจาไรไดร้อยว่างเปป็นกอบเปป็นกจามากขถึนั้น



อว่านนนิสสัยลลูกคร้าใหร้ออก
ลลูกคร้าจะมดีอยลูว่ 2 ประเภทคมอ อยากใหร้คนขายเดนินตามกสับไมว่อยากใหร้เดนินตาม! ลลูกคร้าทดีสิ่อยากใหร้เดนินตามเพราะไมว่คว่อยมดีความ
รลูร้เกดีสิ่ยวกสับสนินคร้า จถึงตร้องการพนสักงานขายคอยแนะนจา หรมอใหร้ขร้อมลูล สว่วนลลูกคร้าทดีสิ่ไมว่อยากใหร้เดนินตามนสันั้นมดีหลายสาเหตนุเชว่น 
อยากเดนินเทดียบราคาเฉยๆ ยสังไมว่ไดร้ตสัดสนินใจซมนั้อตอนนดีนั้ การมดีคนขายเดนินตามจถึงรลูร้สถึกกดดสัน! หรมอถลูกบสังคสับนสัสิ่นเอง เทคนนิคการ
ขายทดีสิ่ดดีคมอลองเขร้าไปคนุยสสัก 2-3 ประโยค ดลูวว่าปฏนิกนิรนิยาของลลูกคร้าเปป็นอยว่างไรอยากคนุยกสับเราตว่อมสันั้ย ถร้าลลูกคร้าตร้องการความ
ชว่วยเหลมอคนุณกห็ดลูแลเตห็มทดีสิ่ไดร้เลย แตว่ถร้าเคร้าอยากเลมอกของเพลนินๆกห็ตร้องเดนินออกมาแบบทนินั้งทร้ายโดยทจาใหร้ลลูกคร้ารลูร้สถึกวว่า เรา
พรร้อมจะดลูแล สามารถเรดียกใชร้งานไดร้เสมอ

. อยย่าเอาแตย่พพูด

ลลูกคร้าบางคน ไมว่ชอบเซลลด์ทดีสิ่พลูดเยอะเกนินไป เพราะรลูร้สถึกเหมมอน Hard sales เทคนนิคการขายทดีสิ่ดดีจถึงตร้องใหร้ลลูกคร้ามดีสว่วนรว่วม
ในการสนทนาดร้วย ใหร้เคร้าไดร้บอกเหตนุผลวว่ากจาลสังมองหาสนินคร้าบางอยว่างเพราะอะไร ตร้องการสนินคร้าแบบไหน หรมอถร้ายนิง
คจาถามใหร้ลลูกคร้าแลร้วตร้องรอฟฝังคจาตอบดร้วย เชว่นเมมอถามลลูกคร้าวว่า เครมสิ่องซสักผร้าทดีสิ่บร้านมดีปฝัญหาอยว่างไร กห็ควรตสันั้งใจฟฝังคจาตอบ
อยว่างจรนิงใจ และแนะนจาสนินคร้าใหร้เหมาะกสับความตร้องการ เทคนนิคการขายนดีนั้จะทจาใหร้ลลูกคร้าเหห็นวว่าคนุณใสว่ใจเคร้าจรนิงๆ

ตต้องรพูต้ววิธธีสรต้างมนนุษยย์สสัมพสันธย์

ถร้าคนุณเปป็นเซลลด์ทดีสิ่ตร้องออกไปหาลลูกคร้ากห็ถมอของแจกจากบรนิษสัท หรมอซมนั้อขนมตนิดมมอไปบร้างเพมสิ่อสรร้างความประทสับใจ ปฏนิเสธ
ไมว่ไดร้วว่าคนสว่วนใหญว่ชอบของฟรดีหรมอของแถม ฉะนสันั้นหากเราเดนินเขร้าไปหาลลูกคร้าดร้วยของตอบแทนเลห็กนร้อยนว่าจะเปป็นการ
สรร้างโอกาสทดีสิ่ดดี แตว่ทสันั้งนดีนั้กห็ขถึนั้นอยลูว่กสับสถานการณด์และความเหมาะสมดร้วย

ตต้องมธีเทคนวิคปปิดการขาย

คนเปป็นเซลลด์จะตร้องมดีเทคนนิครอบตสัวโดยเฉพาะ “การปปิดการขาย” ซถึสิ่งสจาคสัญทดีสิ่สนุด ตสัวอยว่างเชว่น การเลมอกใชร้คจาถาม
Q1 : “ตกลงลลูกคร้าจะเอาชนุดเลห็กหรมอใหญว่ดดีคะ” จะเปป็นการถามทดีสิ่ลลูกคร้าตร้องเลมอก ซถึสิ่งไมว่วว่าเลมอกอะไรกห็ถมอวว่าเราขายไดร้Q2 : 
“ตกลงลลูกคร้าซมนั้อเลยมสันั้ยคะ” เมมสิ่อคจาตอบจะมดีใหร้เลมอกวว่า ซมนั้อหรมอไมว่ซมนั้อ เปอรด์เซห็นตด์ทดีสิ่เราจะขายไดร้จถึงเหลมอแคว่ 50:50

จากตสัวอยว่าง ควรเปป็นการถามโดยใหร้ลลูกคร้า “เลลือก” วว่าจะซมนั้อแบบไหนดดี และหลดีกเลดีสิ่ยงการใชร้ถามวว่าจะซมนั้อหรมอไมว่ การปปิด
การขายทดีสิ่ดดีควรเปป็นธรรมชาตนิและไมว่บดีบบสังคสับ ตร้องทจาใหร้ลลูกคร้าเหห็นความสจาคสัญและประโยชนด์ของสนินคร้า ถร้าพนสักงานขายมดี
เหตนุผลทดีสิ่ดดีในการนจาเสนอ ลลูกคร้าจะเกนิดความพอใจทสันั้งในตสัวสนินคร้าและพนสักงานขายดร้วย ซถึสิ่งจะสว่งผลดดีตว่อการผนิดกายขาย



เทคนวิคการปปิดการขาย ประกอบดต้วย

การจพูงใจดต้วยสวิสิ่งพวิเศษ ในงานขายบร้าน/คอนโด นสันั้น เราสามารถนจาเอาเทคนนิคการปปิดการขาย นดีนั้มาใชร้ไดร้อยว่างงว่ายดาย โดย
การนจาเสนอถถึงสนิสิ่งพนิเศษ ทดีสิ่ลลูกคร้าจะไดร้รสับ

มสันจะเปป็นการจลูงใจในการตสัดสนินใจซมนั้อทดีสิ่งว่าย และรวดเรห็วขถึนั้น จนสามารถปปิดการขาย โดยการทดีสิ่ลลูกคร้าเพนิสิ่งจะมาดลูโครงการ
ของเราเปป็นรายแรกยสังมนิไดร้ดลูโครงการอมสิ่นๆ เลย

แตย่ววิธธีนธีนี้ ควรตต้องนนาเสนอคนุณสมบสัตวิ และสวิทธวิประโยชนย์ของบต้านและคอนโด เสธียกย่อนจนลพูกคต้าเรวิสิ่มมธีความพรต้อม มธี
ความสนใจทธีสิ่จะตสัดสวินใจ จอง หากเรานนาเสนอสวิสิ่งพวิเศษกย่อนจะทนาใหต้ลพูกคต้า รพูต้สสึกวย่า สวิสิ่งพวิเศษเหลย่านธีนี้เปป็นเรลืสิ่องปกตวิ ทธีสิ่
มอบใหต้แกย่ทนุกรายทธีสิ่เขต้ามา

ตสัวอยย่างสวิสิ่งพวิเศษทธีสิ่นนาเสนอ ดสังเชย่น
การแถม แอรด์ ตลูร้เยห็น เครมสิ่องซสักผร้า Ipad ผร้ามว่าน วอลเปเปอรด์ เปป็นตร้น

การแปลงขต้อโตต้แยต้ง มาเปป็นทางออก

ในชว่วงระหวว่างทดีสิ่มดีการพลูดคนุย นจาเสนอขายนสันั้น เปป็นไปไดร้ ทดีสิ่ลลูกคร้า เขาสนใจ และพรร้อมทดีสิ่จะซมนั้ออยลูว่ในระดสับหนถึสิ่ง
แตว่เขามสักจะพลูดถถึงประเดห็นใดประเดห็นหนถึสิ่งอยลูว่ เราสามารถเอาประเดห็นขร้อโตร้แยร้งนสันั้น แปลงกลสับมาใหร้เปป็นทางออกในการ
ตสัดสนินใจซมนั้อไดร้เลยทสันทดี
ตสัวอยว่างเชว่น ลลูกคร้าทดีสิ่เขร้ามาชมโครงการ สนใจบร้านเราเปป็นอยว่างมากดร้วยการแสดงออกถถึงสดีหนร้าทว่าทาง แตว่กสังวลวว่าจะกลูร้ไมว่
ผว่าน และพลูดบว่อยๆ วว่า ไมว่แนว่ใจวว่าจะกลูร้ผว่านไหม

เซลลด์ทดีสิ่ปปิดการขายเกว่ง ควรนจาจนุดนดีนั้ แปลงขร้อโตร้แยร้งใหร้เปป็นทางออกไดร้เลย ดร้วยการเสนอวว่า หากมดีประเดห็นเดดียวทดีสิ่คนุณ (ชมสิ่อ
ลลูกคร้า) กสังวลในการซมนั้อครสันั้งนดีนั้ ผม/ดนิฉสัน จะชว่วยคจานวณเบมนั้องตร้นวว่า ทางออกในการขอสนินเชมสิ่อใหร้ผว่าน สจาหรสับการซมนั้อบร้านหลสัง
นดีนั้ เปป็นอยว่างไรบร้าง

เพมสิ่อทดีสิ่จะใหร้ คนุณ (ชมสิ่อลลูกคร้า) สามารถจองบร้านหลสังนดีนั้ไดร้อยว่างสบายใจ และหากเมมสิ่อถถึงเวลาในการขอสนินเชมสิ่อจากธนาคาร แลร้ว
ไมว่ผว่านทาง (ชมสิ่อโครงการ) กห็ยนินดดี คมนเงนินจองใหร้โดยไมว่มดีคว่าใชร้จว่ายใดๆ ครสับ/คว่ะ

การปปิดการขายแบบโอกาสสนุดทต้าย

เซลลด์เปป็นผลูร้ทราบดดีอยลูว่วว่า บร้าน หรมอหร้อง ทดีสิ่ตนเองขายนสันั้น มดีขร้อเดว่นอะไรบร้าง ทจาไมจถึงเปป็นทดีสิ่ตร้องการของผลูร้เขร้ามาชมโครงการ 
ซถึสิ่งเราจะเหห็นไดร้วว่าบร้านแตว่ละหลสัง หรมอหร้องแตว่ละหร้องกห็มดีตจาแหนว่ง ทนิศทางไมว่เหมมอนกสัน บร้านเลขทดีสิ่ไมว่เหมมอนกสัน สนิสิ่งเหลว่านดีนั้กห็
เปป็นโอกาสของเซลลด์ ทดีสิ่จะหยนิบยกจนุดเดว่นออกมานจาเสนอลลูกคร้าเพมสิ่อใชร้ในการปปิดการขาย เพราะเปป็นโอกาสสนุดทร้ายทดีสิ่มดีอยลูว่ใน
โครงการของเราแลร้ว



ลลูกคร้าจะไดร้รสับรลูร้วว่า บร้าน หรมอหร้อง มดีอยลูว่แบบเดดียว หลสังเดดียว หร้องเดดียวแลร้ว หรมอไมว่กห็มดีจจานวนไมว่มากนสัก
ทจาใหร้ถมอวว่าเปป็นตว่อในการปปิดการขายอยลูว่ แตว่เซลลด์กห็ตร้องใชร้ทสักษะในการขาย การบรนิการลลูกคร้าอยว่างสนุภาพ อว่อนนร้อม ไมว่ใชว่
ถมอดดีวว่ามดีไพว่เหนมอกวว่า แลร้วไมว่ดลูแลลลูกคร้า
กลยนุทธด์นดีนั้ ทดีมงานขายของธนุรกนิจอสสังหารนิมทรสัพยด์ มสักจะใชร้กสันเยอะ

การปปิดการขายแบบ คนดธี – คนรต้าย

เปป็นเทคนนิคการปปิดการขายทดีสิ่ เซลลด์สมมตนิใหร้ตนเองเปป็นคนดดี และใหร้หสัวหนร้าของเซลลด์เปป็นคนรร้าย

วนิธดีการกห็คมอ เมมสิ่อลลูกคร้าถลูกใจ บร้านหรมอหร้อง ของโครงการ สนใจเลมอก บร้านหรมอหร้อง ของตนเอง เปป็นทดีสิ่เรดียบรร้อยแลร้ว
เขากห็จะมาพลูดถถึงราคาวว่าจะลดอดีกเทว่านสันั้น เทว่านดีนั้บาท หรมอจะขอของแถมอมสิ่นๆ อดีก

เซลลด์กห็จะเลว่นเปป็นบทคนดดี กห็คมอจะบอกลลูกคร้าวว่า บร้าน/หร้องนดีนั้ จรนิงแลร้วไมว่สามารถลดไดร้อดีกแลร้ว เปป็นขร้อเสนอทดีสิ่พนิเศษสนุดๆ 
ราคานดีนั้หากหลสังจากวสันนดีนั้ไปกห็จะขถึนั้นไปอดีกอยลูว่แลร้วแนว่นอน แตว่ขอใหร้ลลูกคร้ารอสสักครลูว่ เดดีดี๋ยวเซลลด์จะไปขอกสับหสัวหนร้ามาใหร้ หาก
ไดร้สว่วนลด หรมอของแถมทดีสิ่ลลูกคร้าขอมานดีนั้ ลลูกคร้าจะจองเลยใชว่ไหม ครสับ/คว่ะ

เมมสิ่อลลูกคร้าตอบวว่าใชว่ เซลลด์กห็จะเขร้าไปคนุยกสับหสัวหนร้า

บางครสันั้ง ถร้าทดีมขายอยากใหร้จบแบบไมว่ยากนสัก เซลลด์กห็จะเดนินออกมาบอกวว่า ตกลงไดร้เรดียบรร้อยแลร้ว ครสับ/คว่ะ ขอเชนิญจอง
ลงชมสิ่อในเอกสาร จองตรงนดีนั้ ครสับ/คว่ะ
หากทดีมขายอยากทจาใหร้เกนิดความยากมากขถึนั้น เพมสิ่อใหร้ลลูกคร้ารลูร้สถึกคนุร้มคว่า ในการซมนั้อครสันั้งนดีนั้ รลูร้สถึกเหห็นคนุณคว่า และผลูกพสันกสับเซลลด์
คนนดีนั้

เซลลด์กห็จะคนุยกสับหสัวหนร้าใหร้ลลูกคร้าเหห็นเลย หสัวหนร้าเซลลด์กห็จะเลว่นบทเปป็นคนรร้าย คมอ บอกวว่าไมว่ไดร้หรอก ยสังไมว่เคยขายราคานดีนั้
มากว่อนเลย

ทางออกในการจบการปปิดการขาย กก็จะมธีทางออก ดสังเชย่น

– เซลลด์กห็จะรบเรร้า ไปยมนอยลูว่ขร้างลลูกคร้า จนหสัวหนร้าตกลง
– หสัวหนร้ายกหลูโทรศสัพทด์ โทรเขร้าไปหาสจานสักงานใหญว่ (หรมออาจจะไมว่โทรกห็ไดร้ เพดียงแคว่ทจาทว่ายกหลูคนุย) แลร้วขอสจานสักงานใหญว่ 
จนเสรห็จเรดียบรร้อย สนุดทร้ายตกลงเชนิญลลูกคร้าเซห็นตด์สสัญญาจอง

วนิธดีการปปิดการขายแบบนดีนั้ ธนุรกนิจขายบร้านขายรถมสักใชร้กสันเยอะ

การปปิดการขายแบบใหต้เหลลือทางเลลือกนต้อยลง

เทคนนิคการปปิดการขายแบบนดีนั้ เปป็นการปปิดการขายทดีสิ่นสักขาย จะกจาจสัดทางเลมอกของลลูกคร้าใหร้นร้อยลง เหลมอแตว่สนิสิ่งทดีสิ่นว่าสนใจ 
และมดีสนิทธนิธิ์ทดีสิ่จะตสัดสนินใจซมนั้อ เทว่านสันั้น วนิธดีการนดีนั้ถลูกนจามาใชร้ในกรณดีทดีสิ่การนจาเสนอขายดจาเนนินการมาระยะหนถึสิ่งแลร้ว เชว่น ลลูกคร้า



มาชมโครงการเปป็นครสันั้งทดีสิ่สอง ครสันั้งทดีสิ่สามแลร้วและสนิสิ่งทดีสิ่นจาเสนอนสันั้น มดีหลากหลายรลูปแบบ

เชว่น หลายขนาด หลายภาพ หลายหลสัง/หลายหร้อง จถึงตร้องถามลลูกคร้า ในสนิสิ่งทดีสิ่สนใจ เพมสิ่อทดีสิ่จะไดร้ตสัวเลมอกทดีสิ่แคบลง ปฝัจจสัยทดีสิ่ไมว่
จจาเปป็นจะไดร้ถลูกตสัดออกไป

เปป็นผลใหร้ลลูกคร้ามดีสมาชนิกมากขถึนั้นกสับ บร้าน/หร้อง ทดีสิ่ตร้องการจรนิงๆ ในขณะเดดียวกสันกห็เปป็นการประหยสัดเวลาในการอธนิบาย นจา
เสนอในสนิสิ่งทดีสิ่ไมว่โดนใจลลูกคร้าดร้วย


	. อย่าเอาแต่พูด
	ต้องรู้วิธีสร้างมนุษย์สัมพันธ์
	ต้องมีเทคนิคปิดการขาย


