A decade of experience includes
+ More than 150 in-house and public courses
+ More than 10,000 executives attended
+ More than 150 companies are authorizing speakers and/or delegates
to A|PR™ from leading Thai and world organizations.

เอพีอาร์ อบรมและสัมมนา เชิญเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตร
การบริหารสื=อสาร “ตลาดเฉพาะกลุ่ม” ยุคดิจิทัล
(Niche Communication Management in Digital Age)
ข้ อมูลและสื=อในปั จจุบันมีความหลากหลาย ซับซ้ อน และมีลกั ษณะแยกย่ อย
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ แตกต่างกันไป
ทําให้นักสื=อสารจําเป็ นต้ องกําหนดกลยุทธ์ วางแผน ให้เหมาะสมสอดคล้ องกับ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ในแต่ ละกลุ่มเป้ าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจง
หลักสูตร การบริหารสื=อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม ยุคดิจทิ ัล จะช่ วยให้การบริหารสื=อสารใน
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ ทําได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ าต่ อการลงทุน ได้ ผลสูงสุด
การเปลี(ยนแปลงในเทคโนโลยีการสื(อสารแต่ละปี ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของผู้คน รวมถึงแคมเปญการ
สื(อสาร ก่อให้ เกิดผลเชิงบวกและลบในเวลาเดียวกัน ผลเชิงบวก ทําให้ นกั สื(อสารสามารถนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการสื(อสารและเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างเฉพาะเจาะจง เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ดียิ(งขึ Nน
ผลเชิงลบ เกิดเครื(องมือ ช่องทาง และข้ อมูลทีเ( กิดขึ Nนมาเป็ นจํานวนมาก จนทําให้ บนโลกออนไลน์และ
ออฟไลน์เต็มไปด้ วยรูปแบบการสื(อสารที(นกั สื(อสารแต่ละราย ต่างช่วงชิงและแย่งชิงกันอย่างดุเดือด เพื(อ
เจาะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของตนเอง
จึงเป็นความท้ าทายของนักสื(อสารทีจ( ะออกแบบและบริหารการสื(อสาร หนึ(งในแนวทางการจัดการสําคัญ
คือ การกําหนดกลุ่มเป้าหมายการสื(อสารให้ มีความชัดเจนมากขึ Nน เจาะจงมากขึ Nน เพราะไม่เพียงแต่จะช่วย
ให้ สามารถวางกลยุทธ์ได้ อย่างเหมาะสม ยังช่วยให้ เลือกใช้เครื(องมือได้ ง่ายขึ Nน งบประมาณน้ อยลง แต่
ประสบความสําเร็จมากขึ Nน
ดังนันN หลักสูตร การบริหารสื(อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม ยุคดิจิทลั จะช่วยให้นกั สื(อสารตระหนักถึงโอกาสของ
การเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เพื(อพัฒนาแผนการสือ( สาร ตลอดจน สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการ
กระบวนการ กลยุทธ์ กลวิธี แนวทางการสื(อสาร สร้ างสรรค์ เพื(อให้ ได้ ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมาย ชัดเจน
ภายใต้ กรอบงบประมาณทีจ( ํากัด แต่บรรลุเป้าหมายได้ เกินความคาดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ(ง การเรี ยนรู้
จากวิทยากรผู้ประสบการณ์ตรงในการบริหารสื(อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Communication) และ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
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วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี N จัดขึ Nนเพื(อให้ นกั สื(อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการบริหารการสื(อสาร
ตลาดเฉพาะกลุ่ม ในยุคดิจทิ ลั บนโลกออนไลน์และออฟไลน์ เพื(อให้ นกั สื(อสารนําไปประยุกต์ปรับใช้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลุ่มเป้ าหมาย
หลักสูตรนี N ได้ รับการออกแบบเนื Nอหาเหมาะสําหรับระดับผู้จดั การ-เจ้ าหน้ าที(อาวุโส ฝ่ ายสื(อสาร / ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ ายการตลาด / อาจารย์ประจําสถาบันการศึกษา / ประชาชนทัว( ไปทีส( นใจ
วัน เวลา และสถานที=
วันพฤหัสบดีที( 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
โครงสร้ างเนือi หาการอบรมสัมมนา
1. การบริหารสื=อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่มยุคดิจิทลั
a. ความหมายและความสําคัญของ ตลาดเฉพาะกลุ่ม
b. พฤติกรรมผู้บริโภค ณ ปัจจุบนั
c. การพัฒนาและเลือก ตลาดเฉพาะกลุ่ม (การแบ่งส่วนตลาด)
d. การกําหนดกลยุทธ์ กลวิธี และแนวทางการสื(อสาร
2. การบริหารสื=อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม LGBT
a. ภาพรวมผลิตภัณฑ์ กรณีศกึ ษา
b. แนวทางการพิจารณาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
c. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการสื(อสาร และการตลาด
d. การพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การสื(อสาร
e. แผนการสื(อสาร การใช้เครื(องมือสื(อสาร ช่องทางการสื(อสาร กิจกรรมการสื(อสาร
f. การประเมินผล ความสําเร็จของแคมเปญ
A|PR Seminar and Training Division, Market-Comms Co.,Ltd 12/123 VisionVille 5 Samakki Road, T.ThaSai A.Muang Nonthburi 11000 Thailand Tel: +66 02 106 7796 / +66 02 575 2415-7 Fax: +66 02 575 2418
email: info@aprtraining.com website: http://www.aprtraining.com

A decade of experience includes
+ More than 150 in-house and public courses
+ More than 10,000 executives attended
+ More than 150 companies are authorizing speakers and/or delegates
to A|PR™ from leading Thai and world organizations.

g. บทเรียนจากความล้ มเหลว และบทเรียนจากการสื(อสารทีน( ่าสนใจ
3. การบริหารสื=อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม Elite and High Profile ในประเทศและต่ างประเทศ
a. ภาพรวมผลิตภัณฑ์ กรณีศกึ ษา
b. แนวทางการพิจารณาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
c. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการสื(อสาร และการตลาด
d. การพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การสื(อสาร
e. แผนการสื(อสาร การใช้เครื(องมือสื(อสาร ช่องทางการสื(อสาร กิจกรรมการสื(อสาร
f. การประเมินผล ความสําเร็จของแคมเปญ
g. บทเรียนจากความล้ มเหลว และบทเรียนจากการสื(อสารทีน( ่าสนใจ
คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. เสรี วงษ์ มณฑา ผู้ก่อตั Nงและกรรมการผู้จดั การ บริษทั กู๊ด คอมมูนเิ คชัน( จํากัด บริษัทที(ปรึกษาการ
สื(อสารและการตลาด รางวัลกิตติคณ
ุ สังข์เงิน บุคคลดีเด่นด้ านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
คุณอิทธิบูรณ์ นุกลู การ กรรมการผู้จดั การและผู้ก่อตั Nง Smood Group Thailand และเจ้ าของผลิตภัณฑ์
Smood เจลหล่อลื(นระดับพรีเมียม ที(มชี ื(อเสียงในระดับเอเชีย
คุณธิดาดล และคุณณัญญนัดดา ตัณฑไพบูลย์ กรรมการและผู้ก่อตั Nง Wedding Bliss Thailand และ
Pure Bliss Wedding บริษัทที(ปรึกษาและบริหารจัดงานแต่งงาน ให้ แก่กลุ่มเศรษฐี ผู้มีชื(อเสียงในสังคม มี
ชื(อเสียงในระดับโลก ได้ รับการยอมรับจากสื(อชันนํ
N าทัว( โลก อาทิ Vouge ออสเตรเลีย อังกฤษ ญี(ปนุ่ Elle
ฮ่องกง Thailand Tatler, Prestige, Hello, L’OFFICIEL, Bangkok Post และสื(อออนไลน์ชนนํ
ั N าในทวีป
ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย
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กําหนดการ วันที= 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้ า และรับเอกสาร

09.00-12.00 น.

การบริหารสื(อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม
วิทยากรโดย ดร. เสรี วงษ์ มณฑา ที(ปรึกษาการสื(อสารและการตลาด

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

การบริหารสื(อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม LGBT กรณีศกึ ษา Smood
วิทยากรโดย คุณอิทธิบูรณ์ นุกูลการ กรรมการผู้จดั การและผู้ก่อตั Nง Smood
Group Thailand

14.30-14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

การบริหารสื(อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม Elite and High Profile กรณีศึกษา
Wedding Bliss
วิทยากรโดย คุณธิดาดล และคุณณัญญนัดดา ตัณฑไพบูลย์ กรรมการและผู้
ก่อตั Nง Wedding Bliss Thailand และ Pure Bliss Wedding บริษัททีป( รึกษาและ
บริหารจัดงานแต่งงาน

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลีย( นแปลงตามความเหมาะสม

สนใจสมัครอบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ=มเติมได้ ท= ี
โทรศัพท์

02 106 7796 / 02 575 2415-7

หรือกรอกรายละเอียดในหน้ าถัดไป และส่ งมายังอีเมล์

register@aprtraining.com
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ใบสมัครอบรมสัมมนาหลักสูตร
การบริหารสื=อสาร “ตลาดเฉพาะกลุ่ม” ยุคดิจิทัล
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( ..................................................
ที=อยู่สําหรับออกใบเสร็จ
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
N Nน .............................. บาท (...........................................................................)
ชําระเงินในวันที( .......................... ส่งเอกสารใบสมัครเมือ( .....................................................................
การสมัครหลักสูตร กรุณากาเครื=องหมาย X หน้ าหัวข้ อที=ต้องการ
ข้ าพเจ้ า บริษัท ................................................................................................
สนใจสมัคร
อบรม

สมัครหลักสูตร
วันที= 29 สิงหาคม 2562 **

ราคา/ท่าน/
หลักสูตร

ภาษี 7%

ราคาสุทธิราคา

Best Deal สมัครและชําระเงิน
วันที( ”-•– มิถุนายน —˜

6,000

420

6,420

Promotion สมัครและชําระเงิน
วันที( ”-•1 กรกฎาคม —˜

6,500

455

6,955

ราคาปกติ สมัครและชําระเงิน
วันที( ”-”— สิงหาคม —˜

7,000

490

7,490

สมัครและชําระเงิน 4 ท่าน
แถมฟรี 1 ท่าน
วันนี N ถึง ”— สิงหาคม —˜

ราคาต่อ 4 ท่าน
(7,000x4) =
28,000

1,960

29,960

ปิ ดรั บสมัคร 16 สิงหาคม 2562
กรณีท=สี มัครในนามบริษัท ท่านสามารถหักภาษี ณ ที=จ่าย 3%
กรุณาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที(จ่าย ในนาม
บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จํากัด สํานักงานใหญ่
เลขที( 12/123 หมู่บ้านวิชนั( วิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34
A|PR Seminar and Training Division, Market-Comms Co.,Ltd 12/123 VisionVille 5 Samakki Road, T.ThaSai A.Muang Nonthburi 11000 Thailand Tel: +66 02 106 7796 / +66 02 575 2415-7 Fax: +66 02 575 2418
email: info@aprtraining.com website: http://www.aprtraining.com

A decade of experience includes
+ More than 150 in-house and public courses
+ More than 10,000 executives attended
+ More than 150 companies are authorizing speakers and/or delegates
to A|PR™ from leading Thai and world organizations.

ถนนสามัคคี ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีหมายเลข 0105545106536
** ค่ าใช้ จ่ายรวม การเข้ าอบรมสัมมนาตามกําหนดการ เอกสารประกอบการบรรยาย อาหารเช้ า จํานวน 1
มื Nอ อาหารกลางวัน จํานวน 1 มื Nอ และอาหารว่าง จํานวน 2 มื Nอ
** 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
N ส่งเข้ ารับ
การศึกษา ก็สามารถใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเงินได้ ของบริษทั นันได้
N
ด้ วย อ่านข้ อมูลเพิ(มเติมได้ ที( https://goo2url.com/uy3Cq
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