Outline ดร.สุ รวงค์

การบริหารการตลาดสม ัยใหม่
Modern Marketing Management

วิทยากร: ดร.สุรวงศ ์ ว ัฒนกูล
ปริญญาเอก ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิM คณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์ ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ ม. ศรีปทุม, ปริญญาตรี คณะนิตศ
ิ าสตร์ ม. รามคําแหง
หลักสูตรพิเศษ คิว.ซี. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีT ไทย-ญีป
T น
ุ่
เป็ นวิทยากรอิสระ นักพูดมืออาชีพ รับฝึ กอบรมบรรยาย+workshop ในวงการมากกว่า 35 ปี

11 ก ันยายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ิ เอง ไม่ต ้องรอให ้ใครสงัT ใครยึดถือข ้อคิดนีเ] ป็ นคติ
เป้ าหมายนัน
] เป็ นของเรา เพียงแต่ เราต ้องเป็ นผู ้ทําการพิชต
แสดงว่าเป็ นนักจัดการทีม
T ท
ี ศ
ั นะในแง่วช
ิ ชาชีพคือประกอบอาชีพโดยอาศัยวิชชาเป็ นเข็มทิศนํ าทาง การกางแผนทีต
T งั ]
องศาออกเดินทางฝ่ าทะเลมุ่งไปทําการพาณิชย์จะต ้องเริม
T ต ้นกะไม่ให ้ผิดแม ้แต่องศาเดียว ถ ้าเราหามุมเริม
T ต ้นผิดเพีย
] น
ั
้
สก 1 องศา เราไม่มี ทางจะคว ้าเป้ าหมายมากอดไว ้แนบอกได ้ เนืTองจาก เมือ
T เดินทางไปจนถึงเสนรอบวงเราก็จะพบว่า
ิ กิโลเมตร ปั จจุบน
ตนเองยืนห่างจากเป้ าหมายตัง] หลายสบ
ั ทิศทางสถานการณ์การค ้าการขาย ได ้เกิดการเปลีย
T นแปลง
แปรผันไปอย่างรวดเร็วจนตามแทบไม่ทัน ลูกค ้ากับแหล่งการขายเกิดวิวัฒนาการหลากหลายจนสนามธุรกิจตลบ
ั ประยุทธ์แย่งชงิ การ ตามจีบลูกค ้าเพือ
อบอวลไปด ้วยฝุ่ นผงจากการสป
T จะไขว่คว ้าเอาสว่ นแบ่งทางการตลาดมา
้
ครอบครอง ยุทธวิธท
ี างด ้านการตลาด ใช การบริหารการตลาดสมัยใหม่[Modern Marketing Management]เป็ น
เครือ
T งมือในการไล่ล่าความจงรักภักดี นั กบริหารและนักการตลาดในยุคนี]จําเป็ นอย่างยิงT ทีT จะต ้องทําความเข ้าใจให ้
ลึกซงึ] ในการ วิเคราะห์ วางแผน ประเมินผล และ ศักยภาพเชงิ ปฏิบต
ั เิ กีย
T วกับดําเนินงานทางด ้าน การตลาดเชงิ รุก การ
โฆษณาผสมผสานกับกลเม็ดประชาสัมพันธ์ การปรับเปลีย
T นเทคโนโลยี การขาย โดยเฉพาะอย่างยิงT กลยุทธ์การ
บริหารการตลาดสมัยใหม่เพือ
T ชว่ งชงิ ความได ้เปรียบด ้านการค ้าปลีก ปั จจุบันนีบ
] ริษัทต่างๆแข่งขันกันคิดกลยุทธ์ชนิด
แปลกใหม่ใหญ่ดังเพือ
T ดึงดูดและยัTวยุ ความต ้องการให ้ลูกค ้าหันมาสนใจอย่างต่อเนือ
T ง หลักสูตร “การบริหาร
้ น
การตลาดสมัยใหม่” จะมีสว่ นชว่ ยให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้มุมมองพิเศษ สามารถนํ าพิมพ์เขียวทางความคิดไปประยุกต์ใชเป็
แนวทางในการทํางานได ้อย่างเป็ นรูปธรรม
ว ัตถุประสงค์
1.เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจ แนวโน ้มการบริหาร และ แนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจ ลักษณะพฤติกรรม Lifestyle ของลูกค ้ายุคปั จจุบัน
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เข ้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีตอ
่ กระบวนการการตลาด
4. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจลักษณะของการทําการตลาดธุรกิจบริการแบบนอกกรอบ
5. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจลักษณะการทํากิจกรรม CSR เสริมการตลาดเชงิ รุก
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. ทบทวนสภาพแวดล ้อมทางธุรกิจ และเงือ
T นไขของตลาดในปั จจุบน
ั
2. พฤติกรรมผู ้บริโภคและไลฟ์ สไตล์คนรุ่นใหม่
3. การตลาดแบบพอเพียงและยัTงยืน
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
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ิ ใจทางการตลาด
4. ระบบสารสนเทศเพือ
T การตัดสน
ืT สารการตลาดแบบบูรณาการ
5. การสอ
6. การจัดการด ้านการตลาดในเชงิ การบริการ
7. ความรับผิดชอบต่อสังคมในด ้านการตลาด
8. วิธป
ี ฏิบต
ั ด
ิ ้านการตลาดทีด
T ท
ี ส
ีT ุด
9. นวัตกรรมกลยุทธ์สาํ หรับการตลาดสมัยใหม่
10. การแข่งขันแบบหักมุมเหนือความคาดหวัง
11. หลักการและแนวทางการทํากิจกรรมทีท
T น
ั สมัย
12. อุปสรรคและทางแก ้ของการตลาดยุคใหม่
13. ภาคปฏิบต
ั ิ
• Lecture Show
• Test
• Case Study
• Group activities
• Workshop

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 11
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

ก ันยายน 2563

VAT 7%
315.00
301.00

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

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

28 สงิ หาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
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 (สํานั กงานใหญ่)
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
อบรม, สัมมนา,การบริหาร,การตลาด,สมัยใหม่,วางแผนการตลาด,การตลาดยุค4.0,Modern,Marketinng
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

