ั ันธ์มอ
ี
น ักประชาสมพ
ื อาชพ
(Professional PR)
ั พันธ์ด ้วยใจเป็ นเสน่หต
“ประชาสม
์ อ
่ องค์กร”

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
Z จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
Z ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

9 ธ ันวาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
Z ัดอบรมอาจเปลีย
Z นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ั พันธ์เป็ นหัวใจอย่างหนึงZ ของการดําเนินธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นองค์กรขนาด
ในโลกธุรกิจยุคปั จจุบัน การประชาสม
ใหญ่หรือขนาดเล็ก เนืZองจาก การประชาสัมพันธ์ทม
ีZ ป
ี ระสิทธิภาพ จะแสดงผลให ้ลูกค ้าและคนในองค์กรได ้รับทราบถึง
ข ้อมูล และ ข่าวสารทีเZ ป็ นจริง เป็ นประโยชน์ รวมถึงการสร ้างภาพลักษณ์ให ้กับองค์กร
หลั ก สูตรนีdจงึ ได ้พั ฒนาขึน
d มาเพืZอตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้รั บความรู ้ เทคนิค และประสบการณ์จริงในการ
ั พั นธ์ ประสานความเข ้าใจ สรรค์สร ้างการรั บรู ้ เมือ
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอด
ประชาสม
Z จบการอบรมผู ้เข ้าสม
ั
ความรู ้ในเรือ
Z งนีd ได ้อย่างสมฤทธิผ
g ล
ว ัตถุประสงค์
ั พันธ์ทงั d ภายในและภายนอกองค์กร
1. เพือ
Z สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
Z งการประชาสม
้
ั พันธ์ได ้อย่าง
2. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไZ ด ้ไปประยุกต์ใชในการสร
้างสรรค์และพัฒนาการประชาสม
ิ ธิภาพ
ประสท
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ิ ธิภาพ
1. กรอบแนวคิด การประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสท
ํ
• ความสาคัญ
ั พันธ์”
• ทําไมต ้อง “ประชาสม
ั พันธ์
2. การวางแผนการประชาสม
ั พันธ์อย่างไรให ้ทุกฝ่ ายเข ้าใจตรงกัน
3. ประชาสม
• องค์ประกอบการประชาสัมพันธ์
ั พันธ์ให ้มีประสท
ิ ธิภาพสูงสุด
• แนวทางการประชาสม
ั ันธ์ และ การแก้ไข
4. กิจกรรม ปัญหาของการประชาสมพ
ั พันธ์
5. เทคนิคการประชาสม
ั พันธ์
6. ปั จจัยแห่งความสําเร็จในการประชาสม
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

ั ันธ์ให้ได้ผลงาน ”
7. กิจกรรม “ประชาสมพ
ั พันธ์ทงั d ภายใน และ ภายนอกองค์กร
8. การประชาสม
ั ันธ์ในโลกธุรกิจ”
9. ต ัวอย่าง “การประชาสมพ
ั ันธ์
10. กิจกรรม ปฏิบ ัติการ การประชาสมพ
11. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 9
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 24
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,500.00

VAT 7%
273.00
259.00

ธ ันวาคม 2563

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,173.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,056.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พฤศจิกายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
259.00
245.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
105.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,640.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,745.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีd
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีZ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน 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 หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังZ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด (สํานักงานใหญ่)
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
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ 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, นักประชาสัมพันธ์, มืออาชีพ, Professional, PR, ประชาสัมพันธ์, ด ้วยใจ, เสน่ห,์ องค์กร
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

