Course:

Modern Marketing Management

เอาชนะคู่แข่งด้วยแนวคิดการตลาดสมัยใหม่เพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็ นทีห่ นึ่งทางธุรกิจ
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจในปั จจุบนั ทาให้ทกุ ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมต่อ
การแข่งขันที่รุนแรงมากขึน้ แรงกดดันต่างๆ ที่มีตอ่ ธุรกิจ ทาให้ทกุ องค์กรต้องมีการใช้กลยุทธ์และแนวคิดการตลาดแบบใหม่ๆ เพื่อ
ความสาเร็จทางธุรกิ จที่ย่ งั ยืนอย่างต่อเนื่อง การตลาดเป็ นเสมือนเครื่องมือที่สาคัญที่ถูกนาขึน้ มาใช้เป็ นเสมือนกลไกหลักใน
ความสาเร็จทางธุรกิจ ดังนัน้ การปรับเปลีย่ นยุทธวิธีทางการตลาดให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงในปั จจุบนั
รวมถึงการคาดการณ์แนวทางทางธุรกิจในอนาคตจึงเป็ นเรือ่ งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรนีเ้ น้นหนักที่การนาการตลาดยุค
ใหม่มาปรับเปลี่ยนแนวทางธุรกิจ ทาให้เกิดความสมดุลทางการตลาดเชิงรุ ก และการตลาดเชิงรับ สามารถสร้างผลกาไรและเพิ่ม
ส่วนครองตลาดมากขึน้ นาความเจริญเติบโตให้กบั องค์กรอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ที่จะได้รับ:
 เกิดความรูค้ วามเข้าใจแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่
 เข้าใจแนวความคิดทางการตลาดที่เปลีย่ นไปในปั จจุบนั และอนาคต
 สามารถวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการตลาดยุคใหม่
 สามารถนาความรูม้ าวางแผนการตลาดยุคใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กบั องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อการบรรยาย:
 ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารการตลาด
 แก่นแท้ของแนวคิดด้านการตลาด (Core Marketing Concepts)
 แนวความคิดและปั จจัยที่สาคัญส่งผลไปสูก่ ารตลาดยุคใหม่
 หลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาดยุคศตวรรษที่ 21
 การวิเคราะห์คแู่ ข่งขัน
 การวิเคราะห์ตลาด STP แนวทางการสร้างเป้าหมายทางการตลาดยุคใหม่
 การวิเคราะห์สว่ นของตลาด (Segmentation)
 การวิเคราะห์กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย (Targeting)
 การวิเคราะห์ตาแหน่งและจุดยืน (Positioning)
 ประโยชน์ที่ได้รบั จาการวิเคราะห์สว่ นของตลาด กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย ตาแหน่งและจุดยืน
 สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกค้า (Customer Relationship Management)
 Customer Experience Management
 พฤติกรรมลูกค้า โดยวิเคราะห์จดุ สัมผัสลูกค้า (Customer Touch Point)
 หลักกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เพือ่ กาหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก
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 การตลาด 4.0
 การตลาด Social Media
เหมาะสาหรับ:
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด พนักงานฝ่ ายขาย ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การทุกระดับ และเจ้าของกิจการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจการ
พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจด้วยแนวคิดการตลาดสมัยใหม่
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่ มโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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