Outline HP

ื สารทางการตลาดบนสอ
ื ออนไลน์
เทคนิคการสอ
(Marketing Communication via Online and Social Medias)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

25 ธ ันวาคม 2562
9.00 – 16.00

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

หล ักการและเหตุผล
ืT สารทางการตลาดบนสอ
ืT ออนไลน์เป็ นพลังทีส
การสอ
T ําคัญยิงT ในการสร ้างสรรค์ภาพลักษณ์(Image) และ แบ
ิ ใจซอ
ืb ของลูกค ้าในยุคปั จจุบน
ืT สารบนสอ
ืT ออนไลน์จงึ เป็ นงานทีม
รนด์ (Brand) รวมถึงสง่ ผลต่อการตัดสน
ั ดังนั น
b การสอ
T ี
ืT สารทีก
ความสําคั ญมาก โดยเฉพาะการใชลู้ ก เล่น หรือ เทคนิคในการสอ
T ระตุ ้นและกระตุกความต ้องการภายในของ

ลูกค ้า

T สารทางการตลาดบนสือ
T ออนไลน์นีb จึงได ้ออกแบบขึน
หลักสูตรเทคนิคการสือ
b มา เพือ
T ช่วยให ้นักการตลาดและ
ืT สารทางการตลาดบนสอ
ืT ออนไลน์ ให ้น่าสนใจ น่าติดตาม สามารถกระตุ ้นความ
ผู ้สนใจทัTวไป ได ้พัฒนาทักษะในการสอ
้
สนใจของผู ้อ่านได ้ โดยผ่านการเรียนรูเ้ ทคนิคและการลงมือปฏิบ ัติจริง เพือ
T ให ้สามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ไปใชงาน
ิ ธิภาพ
ได ้อย่างมีประสท
ว ัตถุประสงค์
T สารทางการตลาดบนสือ
T ออนไลน์
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคของการสือ
ืT สารทางการตลาดบนสอ
ืT ออนไลน์
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ลงมือปฏิบต
ั ใิ นการสอ
้
T สร ้างความมัTนใจให ้กับผู ้เข ้ารับการอบรม ในการนํ าความรู ้และทักษะทีไT ด ้ไปประยุกต์ใชในงานของตน
3. เพือ
ิ ธิภาพ
ได ้อย่างมีประสท

ห ัวข้อการฝึ กอบรม (HP)
 ออนไลน์
Module 1: เข้าใจถึงแก่นของสือ
1. เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสอืT ออนไลน์แต่ละชนิดทีคT วรรู ้
• Facebook
• Youtube
• Instagram และ
• อืน
T ๆ
2. เจาะลึก.....วิเคราะห์ลกู ค ้า...ผู ้เสพสอืT ออนไลน์
ืT ออนไลน์
• ความคาดหวังของลูกค ้าในการเสพสอ
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
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•

Tื ออนไลน์
พฤติกรรมของลูกค ้าในการเสพสอ

ื สารด้วยเนือ
Y หาทางการตลาดทีท
Module 2: การสอ
 รงคุณค่า (Marketing Content)
3. ภาพรวมการสอืT สารทางการตลาดทีมT ปี ระสทิ ธิภาพ
• โครงสร ้าง
• ภาษาทีใT ช ้
4. เทคนิคการเขียนเนือb หาทีเT ข ้าถึงเข ้าใจ และ โดนใจคนอ่าน
T สาร
• การตังb วัตถุประสงค์ในการสือ
ืT สารด ้วยวิธก
• การสอ
ี าร “เหตุและผล”
ืT สารด ้วยวิธก
• การสอ
ี าร “สร ้างอารมณ์ร่วม”
ืT สารด ้วยวิธก
• การสอ
ี าร “กระตุ ้นให ้เห็นปั ญหา”
ิ
้
• ศลปะในการใชรูปประกอบ เพือ
T เสริมความน่าติดตาม
้
ืb ของลูกค ้า Customer Journey
5. การสอืT สารทีตT อบสนอง เสนทางการซ
อ
• ความหมายของ Customer Journey
• ตัวอย่างของ Customer Journey
ืT สารทีส
• เทคนิคในการสอ
T นอง Customer Journey
6. การตอบคําถามของลูกค ้า
• การตอบคําถามอย่างตรงจุดตรงประเด็น
• การตอบคําถาม พร ้อมการให ้คําแนะนํ า
ื สารทางการตลาดบนสอ
ื ออนไลน์
Module 3: ปฏิบ ัติการ.....การสอ
7. กิจกรรมทีT 1 การวิเคราะห์เนือb หาทางการตลาดของธุรกิจทีนT ่าสนใจ
• ความน่าสนใจ
• ความสมบูรณ์ของเนืbอหา
• สงิT ทีค
T วรเพิม
T เติม
8. กิจกรรมทีT 2 การวิเคราะห์เนือb หาทางการตลาดของธุรกิจคุณ
• ความน่าสนใจ
• ความสมบูรณ์ของเนืbอหา
• สงิT ทีค
T วรเพิม
T เติม
9. กิจกรรมทีT 3 การสอืT สารเนือb หาทางการตลาดของธุรกิจคุณ....ด ้วยวิธกี ารใหม่ๆ
10. ข ้อควรปฏิบัตอิ นืT ๆ ในการสอืT สารทางการตลาดกับลูกค ้า
ืT สารกับลูกค ้า
• ความถีใT นการสอ
ั b ยาวของสาร
• ความสน
ืT ให ้ติดใน Search Engine
• การสร ้างสารทีส
T อ
ืT มโยงการสอ
ืT สารในทุกสอ
ืT ออนไลน์ของธุรกิจ
• การเชอ

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

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

พิเศษ! ชําระภายใน 11
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
4,300.00
4,000.00

25 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

ธ ันวาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

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

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
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วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีb
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน 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 หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี 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
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

T สาร, สือ
T สารบนโลกออนไลน์, Marketing, Online, Social Medias, Communication
อบรม, สัมมนา, เทคนิค, การตลาด, ออนไลน์, สือ

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

