หล ักสูตร การตลาดยุค 4G
(4 G Marketing)

วิทยากร: ดร. ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด ้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทํางานด ้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี

14 มกราคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
**สถานทีจ
Z ัดอบรมอาจเปลีย
Z นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ปั จจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ซงึZ นั บวันก็ยงิZ ทวีความรุนแรงมากขึน
\ เรือ
Z ยๆ การตลาดก็นับเป็ น
ํ
้
ิ
ั
อาวุธสาคัญ ทีแ
Z ต่ละธุรกิจใชเป็ นอาวุธเพือ
Z ชงชยความได ้เปรียบในการแข่งขันหลายท่านอาจคิดว่า การตลาดทีไZ ด ้ผล
ืZ จําพวกโทรทัศน์ หรือวิทยุเท่านัน
นัน
\ จะต ้องลงทุนมากๆกับสอ
\ จึงจะเข ้าถึงผู ้บริโภคได ้อย่างทัวZ ถึง
แต่ความ
จริงแล ้วในโลกยุคดิจต
ิ อลนี\ ยังมีการตลาดอีกแบบหนึงZ ทีเZ ราสามารถเข ้าถึงผู ้บริโภคจํานวนมากได ้ โดยไม่ต ้องลงทุน
ืZ สารแบบ 2 ทางกับผู ้บริโภค หรือสามารถโต ้ตอบกับผู ้บริโภคบนอินเตอร์เน็ ตได ้...
เยอะ และทีส
Z าํ คัญสามารถสอ
การตลาดแบบนี\ เราเรียกว่า “การตลาดในยุค 4G”
ืZ สารผ่านทางชอ
่ งทางออนไลน์นัน
ี ทํา
นอกจากนัน
\ การสอ
\ ยังสามารถแทรกเข ้าถึงได ้ทุกวัยและทุกวงการอาชพ
ืZ มเข ้าถึงBrandสน
ิ ค ้าได ้ง่ายขึน
ให ้ผู ้บริโภคสามารถเชอ
\ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู ้บริโภคบางกลุม
่ ทีย
Z ังนิยมการตลาดแบบ
ยุคเก่า หรือแบบ Offline หลักสูตรนีจ
\ งึ เน ้นทัง\ การตลาดบนโลกออนไลน์และ โลกออฟไลน์
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้วิเคราะห์และเข ้าใจกลยุทธ์การตลาดของตนเองในยุคปั จจุบน
ั
2. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้และพัฒนากลยุทธ์การตลาดในยุคดิจต
ิ อลให ้กับองค์กร
3. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถคิดและเข ้าใจการตลาด และการปรับเปลีย
Z นกลยุทธ์ให ้เหมาะ
่ วัตกรรมทางการตลาดขององค์กรได ้
กับสภาพตลาดและการแข่งขัน เพือ
Z นํ าไปสูน
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
4. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไZ ด ้ ไปใชให
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
Module 1 การบริหาร Brand และ การสร้างนว ัตกรรมในยุคดิจต
ิ อล (4G)
1. การเตรียมความพร ้อมสาํ หรับการตลาดในยุค 4G
2. พฤติกรรมของลูกค ้าทีม
Z ผ
ี ลต่อการตลาดในยุค 4G
3. การบริหาร Brand ในยุค 4G

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.com

Module 2 บริหารแบรนด์อย่าง ผูน
้ ํา และ ผูต
้ าม
4. กลยุทธ์ของ ผู ้นํ า ทีต
Z ้องทํา
5. กลยุทธ์ของ ผู ้ตาม ทีต
Z ้องลงมือปฏิบต
ั ิ
ํ หร ับ Mass Market และ Premium Market
Module 3 การตลาดสา
ิ ค ้าทีเZ ป็ นตลาด Mass
6. การบริหาร Brand ของสน
ิ
7. การบริหาร Brand ของสนค ้ากลุม
่ พรีเมีย
Z ม
Module 4 การบริหารงบประมาณ
8. ปั จจัยทีม
Z ผ
ี ลต่องบประมาณทางการตลาด
ิ ธิภาพภายใต ้งบประมาณจํากัด
9. กิจกรรม การทํา budget plan อย่างมีประสท
ื สารในเชงิ การตลาด
Module 5 การสอ
ืZ สารกับ ลูกค ้าภายนอกองค์กร
10. เทคนิคในการสอ
ืZ สารกับ ลูกค ้าภายในองค์กร
11. เทคนิคในการสอ
12. สรุปคําถามและคําตอบ

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

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 14

มกราคม 2562

ั
ค่าสมมนา

VAT 7%

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก
ณ ทีจ
 า่ ย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี\
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีZ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีZ 014-2-63503-8
Z บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีZ 0-2615-4479
ืZ บริษัท เบอร์ตด
Z หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังZ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
Z 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
ื เงินทีไZ ด ้ชําระมาแล ้ว

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.com

รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.com
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, การตลาดยุค 4G,
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.com

