Professional Training Solution Ltd.[Sales Training Workshop] [Pick the date]

หลักสู ตร Marketing & Sales 4.0

Course กลยุทธ์การตลาดและการขาย 4.0

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมินซิต้ี สุขมุ วิท 23
หลักการและเหตุผล:
เพื่อให้การ ทีม่ จี ดุ ศูนย์รวมอยูท่ ่ี "อินเตอร์เน็ต (IoT:Internet of Things)" ดังนัน้ ในองค์กรต่างๆ ย่อมต้อง
"เรียนรู"้ และ "ปรับตัว" ก้าวเท้าให้ทนั กับยุคสมัยทีเ่ รียกว่า "Marketing 4.0"
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
• เข้าใจหลักการใหม่ๆในทําการตลาดและการขายยุค 4.0
• เรียนรูแ้ นวทางจากกรณีศกึ ษาการทําการตลาดและการขายขององค์กรชัน้ นําระดับโลกในยุค Digital Economy
หัวข้อการฝึ กอบรม :
ภาคที่ 1: กลยุทธ์การตลาด
• จากอดีต - ปั จจุบนั : สีย่ คุ การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีส่งผลกับการตลาดและการขายอย่างไร
• การเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคยุค 4.0 ในมิตติ ่างๆ ดังนี้
1.ด้านข้อมูลข่าวสาร
3.ด้านการจับจ่าย
2.ด้านสังคมการสื่อสาร
4.ด้านการใช้ชวี ติ
• 4C.:กรอบการทําตลาดยุค 4.0 ประกอบด้วย
1.Content Based
Marketing
3.Connection Based Marketing
2.Customer Based Marketing
4.Comment Based Marketing
• 3P.:Profile-Preference-Profit กระบวนการทําตลาดบน Platform ของ IoT:Internet of Things"
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ภาคที่ 2: กลยุทธ์การขาย
• การวิง่ ผลักสู่ความสําเร็จในการทําธุรกิจ "ไม้หนึ่งคือการตลาด" สู่ "ไม้สองคือการขาย" ต้องทําอะไรและทําอย่างไร
• Sales Innovation Techniques ยุค 4.0 คืออะไรและทําอย่างไรให้ได้ผล
• การสื่อสารการขาย "แบบ Story Telling Techniques" ทําอย่างไร (ฝึกปฏิบตั )ิ
• "The Killer Sales Messages" ทาง Internet ทําอย่างไร เชิญชวนโน้มน้าวลูกค้าให้สนใจและสังซื
่ อ้ (ฝึกปฏิบตั )ิ
• การกระตุน้ การตัดสินใจซือ้ ด้วย "interactive Stimulation" ทําอย่างไร (ฝึกปฏิบตั )ิ
• การติดตามลูกค้าด้วย "Sales Follow" ทําอย่างไร (ฝึกปฏิบตั )ิ
เหมาะสําหรับ :
• ฝ่ ายการตลาด การขายและผูส้ นใจ
ระยะเวลาฝึ กอบรม :
• 1 วัน
วิ ธีการฝึ กอบรม :
• บรรยาย และกรณีศกึ ษา
วิ ทยากร :
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ)
การศึกษา
• ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ ทาํ งาน
• ผูอ้ ํานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษทั มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
• ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษทั ทีซซี ี แคปปิ ตอล กรุป๊
• ผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
• ทีป่ รึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล
รับจํานวน 20 ท่าน

 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และ Coffee Break อาหารว่างตลอดการสมมนา)
ั
ค่าอบรมสมมนา/ท่
าน
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
ราคาสุทธิ
VAT 7%
3%
กรณีชําระเงินหน้างาน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640
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ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
การชําระค่าธรรมเนียม

ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชําระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจําตัวผู ้เสย
โอนเงินเข้าบ ัญช ี

ิ รไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ
ส่ง Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หลักสูตร: กลยุทธ์ การตลาดและการขาย 4.0
ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี_____________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา
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