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หลกัสตูร 4 G Marketing 

“การตลาดยคุ 4G”
วนัที ่8 ตลุาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ(ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร)

  หลกัสตูร 1 วนั 
          ปัจจบุนัในโลกธรุกจิมกีารแขง่ขนักนัอยา่งมาก ซึง่นับวนัก็ยิง่ทวคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ การตลาดก็นับเป็นอาวธุสําคญั ที่
แตล่ะธรุกจิใชเ้ป็นอาวธุเพือ่ชงิชยัความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัหลายทา่นอาจคดิวา่ การตลาดทีไ่ดผ้ลนัน้ จะตอ้งลงทนุมากๆกบัสือ่
จําพวกโทรทัศน ์หรอืวทิยเุทา่นัน้ จงึจะเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งทัว่ถงึ แตค่วามจรงิแลว้ในโลกยคุดจิติอลนี ้ยังมกีารตลาดอกีแบบ
หนึง่ ทีเ่ราสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคจํานวนมากได ้โดยไมต่อ้งลงทนุเยอะ และทีสํ่าคญัสามารถสือ่สารแบบ 2 ทางกบัผูบ้รโิภค หรอื
สามารถโตต้อบกบัผูบ้รโิภคบนอนิเตอรเ์น็ตได.้..การตลาดแบบนี ้เราเรยีกวา่ “การตลาดในยคุ 4G” 
         นอกจากนัน้การสือ่สารผา่นทางชอ่งทางออนไลนนั์น้ ยังสามารถแทรกเขา้ถงึไดท้กุวยัและทกุวงการอาชพี ทําใหผู้บ้รโิภค
สามารถเชือ่มเขา้ถงึBrandสนิคา้ไดง้า่ยขึน้ อยา่งไรก็ตาม ยังมผีูบ้รโิภคบางกลุม่ทีย่งันยิมการตลาดแบบยคุเกา่ หรอืแบบ Offline 
หลกัสตูรนีจ้งึเนน้ทัง้การตลาดบนโลกออนไลนแ์ละ โลกออฟไลน์

วตัถปุระสงค์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดว้เิคราะหแ์ละเขา้ใจกลยทุธก์ารตลาดของตนเองในยคุปัจจบุนั
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละพัฒนากลยทุธก์ารตลาดในยคุดจิติอลใหก้บัองคก์ร
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถคดิและเขา้ใจการตลาด และการปรับเปลีย่นกลยทุธใ์หเ้หมาะ   
กบัสภาพตลาดและการแขง่ขนั เพือ่นําไปสูน่วตักรรมทางการตลาดขององคก์รได ้
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา

Module 1 การบรหิาร Brand และ การสรา้งนวตักรรมในยคุดจิติอล (4G)
1. การเตรยีมความพรอ้มสําหรับการตลาดในยคุ 4G
2. พฤตกิรรมของลกูคา้ทีม่ผีลตอ่การตลาดในยคุ 4G
3. การบรหิาร Brand ในยคุ 4G 

Module 2 บรหิารแบรนดอ์ยา่ง ผูนํ้า และ ผูต้าม
4. กลยทุธข์อง ผูนํ้า ทีต่อ้งทํา 
5. กลยทุธข์อง ผูต้าม ทีต่อ้งลงมอืปฏบิตั ิ
Module 3 การตลาดสําหรับ Mass Market และ Premium Market 
6. การบรหิาร Brand ของสนิคา้ทีเ่ป็นตลาด Mass 
7. การบรหิาร Brand ของสนิคา้กลุม่พรเีมีย่ม

Module 4 การบรหิารงบประมาณ
8. ปัจจัยทีม่ผีลตอ่งบประมาณทางการตลาด
9. กจิกรรม การทํา budget plan อยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตง้บประมาณจํากดั

Module 5 การสือ่สารในเชงิการตลาด
10. เทคนคิในการสือ่สารกบั ลกูคา้ภายนอกองคก์ร
11. เทคนคิในการสือ่สารกบั ลกูคา้ภายในองคก์ร
12. สรปุคําถามและคําตอบ

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 30 ปี



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร 4 G Marketing 

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

สมคัรก่อนวนัท่ี  3 ตุลาคม 2561   เหลือเพียง! ท่านละ 3,400 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

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

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................
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5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

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

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


