หล ักสูตรการตลาดดิจต
ิ อล 2018-19
(Digital Marketing 2018-19)

วิทยากร: ดร. ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

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

18 ธ ันวาคม 2562
09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ ค
เนือ
T งจากในยุคปั จจุบน
ั ได ้มีการการเปลีย
T นแปลงอย่างรวดเร็วในการทําการตลาดแบบดังX เดิมสูย
ุ ของการตลาด
ืT และเทคโนโลยี โดยผู ้เข ้าอบรมจะได ้
ดิจต
ิ อล ซงึT นํ าหลักการตลาดมาประยุกต์ให ้เท่าทันกับความก ้าวหน ้าของสอ
เรียนรู ้ด ้านแนวคิด วิเคราะห์ การจัดการ และเครือ
T งมือเกีย
T วกับการทําการตลาดดิจต
ิ อล หลักสูตรนีจ
X งึ ได ้พัฒนาให ้มุ่ม
ั ฉั บไว รวมถึงการเน ้นความรู ้ทีไT ด ้รับเพือ
เน ้นรูปแบบของเนือ
X หาอย่างเข ้มข ้น สรุปกระชบ
T ไปต่อยอดในการทํางานให ้
เกิดประสูงสุดแก่องค์กร
ว ัตถุประสงค์
1. เพิม
T พูนความรู ้ ความสามารถ ในเรือ
T งของกลยุทธ์ Digital Marketing Trends
2. การสร ้าง การรักษาลูกค ้า (Customer Retention)
3. เพือ
T ปรับเปลีย
T นกลยุทธ์ รวมถึง การพัฒนาการบริหารงานด ้าน Digital Trends
ห ัวข้อการบรรยาย และ Workshop
1. กรอบแนวคิดการทําการตลาดดิจต
ิ อล
2. ปั จจัยหลักทีเT ราต ้องรู ้ในการทําการตลาดดิจต
ิ อล
ึ
3. กรณีศกษา: การทําการตลาดดิจต
ิ อล 1
4. Digital Marketing Trend 2018 …… 1

ึ ษา 2: การทําการตลาดดิจต
5. กรณีศก
ิ อล 2
6. Digital Marketing Trend 2018 …… 2

7. Workshop: สงิT ทีอ
T งค์กรท่านจะต ้องปรับเปลีย
T นเพือ
T การทําการตลาดดิจต
ิ อล
8. สรุปคําถามและคําตอบจากทีได ้รับการเรียนรู ้มาตลอดวัน

ใบร ับรอง: จากบริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด

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 , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 18
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
315.00
301.00

ธ ันวาคม 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

3 ธ ันวาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

ค่าส ัมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีX
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 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
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

หลักสูตรอบรม,สัมมนา,งานขาย,การตลาด,ยุคดิจต
ิ อล,ยุค4.0,Digital,Marketing,Trend,Digital,Maketing
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 , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

