
หลกัการและเหตผุล

          ปัจจุบนัในโลกธุรกิจมีการแขง่ขนักนัอยา่งมาก ซ่ึงนับวนัก็ยิง่ทวีความรุนแรงมากขึ้ นเร่ือยๆ การตลาดก็นับเป็นอาวธุ

ส าคญั ท่ีแต่ละธุรกิจใชเ้ป็นอาวธุเพื่อชิงชยัความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัหลายท่านอาจคิดวา่ การตลาดท่ีไดผ้ลน้ัน จะตอ้งลงทุน

มากๆกบัสื่อจ าพวกโทรทศัน์ หรือวิทยุเท่าน้ัน จึงจะเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง แต่ความจริงแลว้ในโลกยุคดิจิตอลน้ี ยงัมี

การตลาดอกีแบบหน่ึง ท่ีเราสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคจ านวนมากได ้โดยไม่ตอ้งลงทุนเยอะ และท่ีส าคญัสามารถส่ือสารแบบ 2 

ทางกบัผูบ้ริโภค หรือสามารถโตต้อบกบัผูบ้ริโภคบนอินเตอรเ์น็ตได.้..การตลาดแบบน้ี เราเรียกว่า “การตลาดในยุค 4G”

         นอกจากน้ันการส่ือสารผ่านทางช่องทางออนไลน์น้ัน ยงัสามารถแทรกเขา้ถึงไดทุ้กวยัและทุกวงการอาชีพ ท าใหผู้บ้ริโภค

สามารถเช่ือมเขา้ถึงBrandสินคา้ไดง่้ายขึ้ น อยา่งไรก็ตาม ยงัมีผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ียงันิยมการตลาดแบบยุคเก่า หรือแบบ Offline 

หลกัสตูรน้ีจึงเน้นทั้งการตลาดบนโลกออนไลน์และ โลกออฟไลน์

วตัถปุระสงค์

• เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดว้ิเคราะหแ์ละเขา้ใจกลยุทธก์ารตลาดของตนเองในยุคปัจจุบนั

• เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดเ้รียนรูแ้ละพฒันากลยุทธก์ารตลาดในยุคดิจิตอลใหก้บัองคก์ร

• เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถคิดและเขา้ใจการตลาด และการปรบัเปล่ียนกลยุทธใ์หเ้หมาะ   

• กบัสภาพตลาดและการแขง่ขนั เพื่อน าไปสู่นวตักรรมทางการตลาดขององคก์รได้

• เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถน าความรูท่ี้ได ้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา

Module 1 การบรหิาร Brand และ การสรา้งนวตักรรมในยคุดิจติอล (4G)

1. การเตรียมความพรอ้มส าหรบัการตลาดในยุค 4G

2. พฤติกรรมของลกูคา้ท่ีมีผลต่อการตลาดในยุค 4G

3. การบริหาร Brand ในยุค 4G 

Module 2 บรหิารแบรนดอ์ยา่ง ผูน้  า และ ผูต้าม

4. กลยุทธข์อง ผูน้ า ท่ีตอ้งท า 

5. กลยุทธข์อง ผูต้าม ท่ีตอ้งลงมือปฏบิติั

Module 3 การตลาดส าหรบั Mass Market และ Premium Market 

6. การบริหาร Brand ของสินคา้ท่ีเป็นตลาด Mass 

7. การบริหาร Brand ของสินคา้กลุ่มพรีเมี่ยม

Module 4 การบรหิารงบประมาณ

8. ปัจจยัท่ีมีผลต่องบประมาณทางการตลาด

9. กิจกรรม การท า budget plan อยา่งมีประสิทธิภาพภายใตง้บประมาณจ ากดั

Module 5 การสื่อสารในเชิงการตลาด

10. เทคนิคในการส่ือสารกบั ลกูคา้ภายนอกองคก์ร

11. เทคนิคในการส่ือสารกบั ลกูคา้ภายในองคก์ร

12. สรุปค าถามและค าตอบ
สมคัรเขา้ร่วมสมัมนา Tel: 02-044-5895 , 085-938-6299 Fax.02-9030080 ต่อ 4326

E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   www.perfecttrainingandservice.com

การตลาดยคุ 4G (4G Marketing)

วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560   เวลา 09.00 - 16.00 น.** 

ณ โรงแรมโกลดอ์อรคิ์ด ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ

วิทยากร: ดร.สุรวงศ ์ วฒันกูล

• ปริญญาเอก ดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

คณะศาสนศาสตร ์สาขาพุทธศาสตร ์ม.มหา

มกุฎราชวิทยาลยั

• ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร ์ม. ศรีปทุม

• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร ์ม. รามค าแหง

หลกัสตูรพิเศษ คิว.ซี. สมาคมส่งเสริมเทค

โนโลยี ่ไทย-ญ่ีปุ่น

เป็นวิทยากรอสิระ นักพดูมืออาชีพ รบั

ฝึกอบรมบรรยาย+workshop ในวงการ

มากกว่า 35 ปี



บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู่ 16/54 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถน าไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มสมัมนา

ชื่อบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่บริษัท ..................................................................................................................................................................................................................

                  
1. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

2. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

3. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

4. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

5. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศัพท์ ...................................................................... เบอร์ต่อ....................................................... โทรสาร .............................................

หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : ผู้สมัครแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการร้อยละ 15 ของค่าสมัคร และในกรณีที่
ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากน้ีแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น การจองมีผลเมื่อช าระเงิน
เรยีบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพื่อเปน็หลักฐานในการส ารองท่ีน่ังเท่าน้ัน

อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร การตลาดยุค 4G (4G Marketing)

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% = 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัที่ 4 ธนัวาคม 2560   เหลือเพียง! ท่านละ 3,400 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)


