
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การตลาดดจิิตอล 2018-19 
 

(Digital Marketing 2018-19) 
 

 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 

27 มถินุายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 
เนืRองจากในยุคปัจจุบนัไดม้กีารการเปลีRยนแปลงอยา่งรวดเร็วในการทําการตลาดแบบดั Vงเดมิสูย่คุของการตลาด
ดจิทิลัซึRงนําหลักการตลาดมาประยุกตใ์หเ้ทา่ทนักบัความกา้วหนา้ของสืRอและเทคโนโลย ี โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รยีนรู ้
ดา้นแนวคดิ วเิคราะห ์ การจัดการ และเครืRองมอืเกีRยวกับการทําการตลาดดจิติอล หลักสตูรนีVจงึไดพั้ฒนาใหมุ้ม่เนน้
รูปแบบของเนืVอหาอยา่งเขม้ขน้ สรุปกระชบั ฉับไว รวมถงึการเนน้ความรูท้ีRไดรั้บเพืRอไปตอ่ยอดในการทํางานใหเ้กดิ
ประสงูสดุแกอ่งคก์ร 

 

วตัถปุระสงค ์
1. เพิRมพูนความรู ้ความสามารถ ในเรืRองของกลยทุธ ์Digital Marketing Trends 
2. การสรา้ง การรักษาลกูคา้ (Customer Retention) 
3. เพืRอปรับเปลีRยนกลยุทธ ์รวมถงึ การพัฒนาการบรหิารงานดา้น Digital Trends 

 
หวัขอ้การบรรยาย และ Workshop 
1. กรอบแนวคดิการทําการตลาดดจิติอล 
2. ปัจจัยหลักทีRเราตอ้งรูใ้นการทําการตลาดดจิติอล 
3. กรณีศกึษา: การทําการตลาดดจิติอล 1 
4. Digital Marketing Trend 2018 …… 1 
5. กรณีศกึษา 2: การทําการตลาดดจิติอล 2 
6. Digital Marketing Trend 2018 …… 2 
7. Workshop: สิRงทีRองคก์รทา่นจะตอ้งปรับเปลีRยนเพืRอการทําการตลาดดจิติอล 
8. สรุปคําถามและคําตอบจากทไีดรั้บการเรยีนรูม้าตลอดวัน 

 

ใบรบัรอง: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 
 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 27 กรกฎาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 12 กรกฎาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืRอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลกัสตูรอบรม,สมัมนา,งานขาย,การตลาด,ยคุดจิติอล,ยคุ4.0,Digital,Marketing,Trend Digital,Maketing 


