
 

 
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.com  

การตลาดยคุ 4G 
(4 G Marketing) 

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 

 
18 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00 – 16.00 น.  
** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

 
 

**สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
หลกัการและเหตผุล 

ปัจจุบันในโลกธรุกจิมกีารแขง่ขนักนัอยา่งมาก ซึTงนับวันก็ยิTงทวคีวามรนุแรงมากขึน̂เรืTอยๆ การตลาดก็นับเป็น
อาวุธสําคัญ ทีTแต่ละธรุกจิใชเ้ป็นอาวุธเพืTอชงิชยัความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันหลายทา่นอาจคดิว่า การตลาดทีTไดผ้ล
นัน̂ จะตอ้งลงทนุมากๆกับสืTอจําพวกโทรทศัน ์หรอืวทิยุเทา่นัน̂ จงึจะเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งทัTวถงึ   แต่ความ
จรงิแลว้ในโลกยุคดจิติอลนี ̂ ยังมกีารตลาดอกีแบบหนึTง ทีTเราสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคจํานวนมากได ้ โดยไม่ตอ้งลงทนุ
เยอะ และทีTสําคัญสามารถสืTอสารแบบ 2 ทางกบัผูบ้รโิภค หรอืสามารถโตต้อบกับผูบ้รโิภคบนอนิเตอรเ์น็ตได.้..
การตลาดแบบนี ̂เราเรยีกว่า “การตลาดในยคุ 4G”  

นอกจากนัน̂การสืTอสารผ่านทางชอ่งทางออนไลน์นัน̂ ยังสามารถแทรกเขา้ถงึไดท้กุวัยและทกุวงการอาชพี ทํา
ใหผู้บ้รโิภคสามารถเชืTอมเขา้ถงึBrandสนิคา้ไดง่้ายขึน̂ อยา่งไรก็ตาม ยังมผีูบ้รโิภคบางกลุม่ทีTยังนยิมการตลาดแบบ
ยคุเกา่ หรอืแบบ Offline หลักสตูรนีจ̂งึเนน้ทัง̂การตลาดบนโลกออนไลนแ์ละ โลกออฟไลน ์
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดว้เิคราะหแ์ละเขา้ใจกลยทุธก์ารตลาดของตนเองในยคุปัจจุบนั 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละพัฒนากลยุทธก์ารตลาดในยุคดจิติอลใหก้บัองคก์ร 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถคดิและเขา้ใจการตลาด และการปรับเปลีTยนกลยทุธใ์หเ้หมาะ    
กบัสภาพตลาดและการแขง่ขนั เพืTอนําไปสูน่วัตกรรมทางการตลาดขององคก์รได ้

4. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1 การบรหิาร Brand และ การสรา้งนวตักรรมในยคุดจิติอล (4G) 

1. การเตรยีมความพรอ้มสําหรับการตลาดในยคุ 4G 
2. พฤตกิรรมของลกูคา้ทีTมผีลตอ่การตลาดในยคุ 4G 
3. การบรหิาร Brand ในยุค 4G  

 
Module 2 บรหิารแบรนดอ์ยา่ง ผูนํ้า และ ผูต้าม 

4. กลยทุธข์อง ผูนํ้า ทีTตอ้งทํา  
5. กลยทุธข์อง ผูต้าม ทีTตอ้งลงมอืปฏบิตั ิ
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Module 3 การตลาดสาํหรบั Mass Market และ Premium Market  
6. การบรหิาร Brand ของสนิคา้ทีTเป็นตลาด Mass  
7. การบรหิาร Brand ของสนิคา้กลุม่พรเีมีTยม 

 
Module 4 การบรหิารงบประมาณ 

8. ปัจจัยทีTมผีลตอ่งบประมาณทางการตลาด 
9. กจิกรรม การทํา budget plan อย่างมปีระสทิธภิาพภายใตง้บประมาณจํากดั 

 
Module 5 การสื�อสารในเชงิการตลาด 

10. เทคนคิในการสืTอสารกับ ลกูคา้ภายนอกองคก์ร 
11. เทคนคิในการสืTอสารกับ ลกูคา้ภายในองคก์ร 
12. สรุปคําถามและคําตอบ 

 

ใบรบัรอง: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 18 กรกฎาคม 2562 

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 2 กรกฎาคม 2562 (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 ดงันี^ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 

 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, การตลาดยคุ 4G 


