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เอพีอาร์ อบรมและสัมมนา เชิญเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตร
การจัดการแคมเปญสืAอสารดิจิทัลปี 2020
(2020 Digital Communication Campaign Management)
สืAอสังคมออนไลน์ เปลีAยนแปลงอย่างรวดเร็ว
พฤติกรรมผู้บริโภค ปรับตัวอย่างชาญฉลาด
ดังนัน_ นักสืAอสารจึงต้ องพัฒนาอย่ างต่ อเนืAอง
หลักสูตร การจัดการแคมเปญสืAอสารดิจิทลั ปี 2020 คือ คําตอบของนักสืAอสารวันนี _
สื#อสังคมออนไลน์เปลี#ยนแปลงไปทุกปี ผนวกกับ กระแสสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี เป็ นตัวแปรสําคัญใน
การเปลี#ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในทุกกลุ่ม นักสื#อสารจําเป็นต้ องปรับตัว พัฒนาองค์ความรู้ พร้ อม
สําหรับการเปลีย# นแปลงทุกขณะ หลักสูตร การจัดการแคมเปญสื#อสารดิจิทลั ปี OPOP จึงได้ พฒ
ั นาขึ Rน เพื#อ
เตรียมความพร้ อมและเพิ#มองค์ความรู้ในการจัดการแผนการสื#อสารดิจิทลั ให้ทนั ต่อสถานการณ์
และ
สามารถบรรลุเป้าหมายการสื#อสารขององค์กรได้ เป็นอย่างดีที#สดุ
หัวใจสําคัญของการจัดการแคมเปญสื#อสารดิจทิ ลั ประจําปี OPOP นัน# คือ การออกแบบและพัฒนา
กระบวนการสื#อสาร เพราะกระบวนการที#ดี ย่อมนํามาซึง# ผลลัพธ์ที#ประสบความสําเร็จ โดยคํานึงถึง V ส่วน
หลัก ได้ แก่ การบริ หารเนื Rอหา (Content) การเลือกใช้ สื#อ และการประเมินผล นําไปสู่การสร้ างสมดุล
ระหว่างเป้าหมายกับแคมเปญอย่างเป็ นรูปธรรม ส่งผลต่อเป้าหมายสื#อสารขององค์กรได้ อย่างดีที#สดุ
ดังนันR การบริหารแคมเปญสื#อสารดิจทิ ลั หากนักสื#อสารมีความเข้ าใจในกระบวนการ สามารถกําหนด
เป้าหมาย ออกแบบกิจกรรมได้ เหมาะสมสอดคล้ องกับความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาเลือก
รูปแบบหรือผลลัพธ์ทตี# ้ องการชัดเจน จะช่วยให้ การวางแผนและพัฒนาแคมเปญสื#อสารสัมฤทธิ_ผลและ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ดียิ#งขึ Rน
วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี R จัดขึ Rนเพื#อให้ นกั สื#อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการวางแผนแคมเปญ
สื#อสารดิจิทลั เพื#อให้ นกั สื#อสารวางแผนและจัดเตรียมแคมเปญดิจิทลั ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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กลุ่มเป้ าหมาย
หลักสูตรนี R ได้ รับการออกแบบเนื Rอหาเหมาะสําหรับระดับผู้จดั การ-เจ้ าหน้ าที#อาวุโส ฝ่ ายสื#อสาร / ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ ายการตลาด / อาจารย์ประจําสถาบันการศึกษา / ประชาชนทัว# ไปที#สนใจ
วัน เวลา และสถานทีA
วันพุธที# 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
โครงสร้ างเนือ_ หาการอบรมสัมมนา
1. ขัน_ ตอนการพัฒนาแคมเปญสืAอสาร
a. การกําหนดเป้าหมาย
b. การสร้ างสรรค์กิจกรรม โดยพิจารณาจากกลุม่ เป้าหมายเป็ นหลัก
c. การกําหนดตําแหน่งและข้ อความหลักสื#อสารของแบรนด์ในแคมเปญ
2. การพัฒนาและบริหารเนือ_ หา
a. รูปแบบเนื Rอหาประจําปี 2020
b. กลยุทธ์การใช้เนื Rอหา
c. การวางแผนเนื Rอหา
d. การกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างเนื Rอหาและกลุม่ เป้าหมาย
3. การเลือกใช้สAอื สําหรับแคมเปญอย่ างเหมาะสม
a. การวางแผนใช้ สื#อเพื#อมุ่งเน้ นสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มเป้าหมาย
b. ชนิดของสื#อและวิธีการสื#อสารในแคมเปญอย่างเหมาะสม
c. ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลการใช้ สื#อแบบ Programmatic
4. การประเมินผลแคมเปญ
a. รูปแบบการประเมินผล และวิธีการประเมินผลแต่ละรูปแบบ
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b. เครื#องชี Rวัดความสําเร็จของแคมเปญ จําแนกตามวัตถุประสงค์
c. การประเมินผลเครื#องมือ Social Media แบบเน้ นทีก# ระบวนการ หรือ ผลลัพธ์
d. การประเมินผลในรูปแบบอื#น ๆ
คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริหารการตลาดดิจิทลั งานออกแบบและผลิตสื#อ
องค์กร และงานบริ หารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา จํากัด ผู้เชี#ยวชาญด้ านการวางแผนสื#อดิจิทลั
โดยเฉพาะอย่างยิง# ในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้ าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และ
ประกันภัย เป็ นต้ น
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กําหนดการ วันทีA 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้ า และรับเอกสาร

09.00-10.30 น.

ขันตอนการพั
R
ฒนาแคมเปญการสื#อสาร

10.30-10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

การพัฒนาและบริหารเนื Rอหา

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

การเลือกใช้ สื#อสําหรับแคมเปญอย่างเหมาะสม

14.30-14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

การประเมินผลแคมเปญ

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลีย# นแปลงตามความเหมาะสม

สนใจสมัครอบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิAมเติมได้ ทA ี
โทรศัพท์

02 106 7796 / 02 575 2415-7

หรือกรอกรายละเอียดในหน้ าถัดไป และส่ งมายังอีเมล์

register@aprtraining.com
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ใบสมัครอบรมสัมมนาหลักสูตร
การจัดการแคมเปญสืAอสารดิจิทัลปี 2020
ข้ อมูลผู้สมัคร
1. ชื#อสกุล ................................................................ ตําแหน่ง ...................................................
โทรศัพท์ .................................................... อีเมล์ ...................................................................
2. ชื#อสกุล ................................................................ ตําแหน่ง ...................................................
โทรศัพท์ .................................................... อีเมล์ ...................................................................
3. ชื#อสกุล ................................................................ ตําแหน่ง ...................................................
โทรศัพท์ .................................................... อีเมล์ ...................................................................
4. ชื#อสกุล ................................................................ ตําแหน่ง ...................................................
โทรศัพท์ .................................................... อีเมล์ ...................................................................
5. ชื#อสกุล ................................................................ ตําแหน่ง ...................................................
โทรศัพท์ .................................................... อีเมล์ ...................................................................
ข้ อมูลผู้ประสานงาน
ชื#อสกุล ....................................................................... ตําแหน่ง ........................................................
โทรศัพท์ ............................................................ อีเมล์ ......................................................................
โทรสาร ............................................................... โทรศัพท์เคลื#อนที# ..................................................
ทีAอยู่สําหรับออกใบเสร็จ
ชื#อบริษัท ............................................................................................................................................
ที#อยู่ ...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี................................................
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การชําระเงิน โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร สัง# จ่าย บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จํากัด
……. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสีพ# ลาซ่า ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที# 229-0-60499-6 หรือ
……. ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสามัคคี ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที# 442-2-24892-2
จํานวนเงินที#ชําระทังสิ
R Rน .............................. บาท (...........................................................................)
ชําระเงินในวันที# .......................... ส่งเอกสารใบสมัครเมือ# .....................................................................
การสมัครหลักสูตร กรุณากาเครืAองหมาย X หน้ าหัวข้ อทีAต้องการ
ข้ าพเจ้ า บริษัท ................................................................................................
สนใจสมัคร
อบรม

สมัครหลักสูตร
วันทีA 28 สิงหาคม 2562 **

ราคา/ท่าน/
หลักสูตร

ภาษี 7%

ราคาสุทธิราคา

Best Deal สมัครและชําระเงิน
วันที# ƒ-VP มิถุนายน „O

6,000

420

6,420

Promotion สมัครและชําระเงิน
วันที# ƒ-V1 กรกฎาคม „O

6,500

455

6,955

ราคาปกติ สมัครและชําระเงิน
วันที# ƒ-ƒ„ สิงหาคม „O

7,000

490

7,490

สมัครและชําระเงิน 4 ท่าน
แถมฟรี 1 ท่าน
วันนี R ถึง ƒ„ สิงหาคม „O

ราคาต่อ 4 ท่าน
(7,000x4) =
28,000

1,960

29,960

ปิ ดรั บสมัคร 16 สิงหาคม 2562
กรณีทAสี มัครในนามบริษัท ท่านสามารถหักภาษี ณ ทีAจ่าย 3%
กรุณาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที#จ่าย ในนาม
บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จํากัด สํานักงานใหญ่
เลขที# 12/123 หมู่บ้านวิชนั# วิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34
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ถนนสามัคคี ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีหมายเลข 0105545106536
** ค่ าใช้ จ่ายรวม การเข้ าอบรมสัมมนาตามกําหนดการ เอกสารประกอบการบรรยาย อาหารเช้ า จํานวน 1
มื Rอ อาหารกลางวัน จํานวน 1 มื Rอ และอาหารว่าง จํานวน 2 มื Rอ
** การแจ้ งยกเลิกอบรมสัมมนา ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันอบรมสัมมนา จึงจะได้ รับเงิน
คืนเต็มจํานวน หากแจ้งน้ อยกว่ากําหนด ขอสงวนสิทธิ_ไม่คนื เงินในทุกกรณี
** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมกับ A>PR Seminar and Training สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
เนื#องจากบริษทั
มาร์เก็ต-คอมส์ จํากัด
ได้จดทะเบียนเป็ นบริษัทจัดอบรมสัมมนาถูกต้ องตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยผู้สมัครหรือหน่วยงานสามารถใช้
ใบเสร็จรับเงิน เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเงินได้ ของบริษัทได้ เลย กรณี
ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาที#ได้ ออกให้ ในนามบุคคลหรือชื#อลูกจ้ าง
ซึ#งบริษัทนันได้
R ส่งเข้ ารับ
การศึกษา ก็สามารถใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเงินได้ ของบริษทั นันได้
R
ด้ วย อ่านข้ อมูลเพิ#มเติมได้ ที# https://goo2url.com/uy3Cq
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