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Course: 
Internet Marketing Workshop 
Building marketing advantage in a networked economy   

 
Course ID: BN040005 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
Instructor: 
 
หลักการและเหตุผล: 
เปิดโลกการทําการตลาดยุคใหม่ด้วย Internet Marketing เรียนรู้แนวคิดการตลาดในศตวรรษที่ 21 ท่ีคุณจะได้ศึกษาถึง
เคร่ืองมือ และกลยุทธ์ ปัจจัยความสําเร็จในการทําการตลาดบนอินเตอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์ เปิดร้านค้า และ โฆษณาใน
อินเตอร์เน็ต การทํา Affiliate Marketing การรับเงินชําระเงินด้วย Paypal ตวัอย่างการทํา Viral Marketing ด้วย E-mail พร้อม 
Workshop ท่ีคณุสามารถเรียนรู้และนําไปใช้ได้จริง 
 
หวัข้อการบรรยาย: 

 พืน้ฐานความรู้ของอินเตอร์เน็ต เข้าใจการทํางานของอนิเตอร์เน็ต 

 ประโยชน์ท่ีเหนือกวา่ของ E Marketing กบัการตลาดทัว่ไป 

 โมเดลการตลาด และตวัอย่างโฆษณาบนอนิเตอร์เน็ตของบริษัทชัน้นํา 

 รู้จกักบั Mass Customization และ One to One Marketing บนอินเตอร์เน็ต  

 กลไกการตลาดของการทํา Viral Marketing ทาง E-mail ของ Web ชัน้นํา 

 โมเดลของ E Communities และเคร่ืองมือการสร้าง Communities ของเว็บในปัจจบุนั 

 ปัจจยัความสําเร็จและล้มเหลวในการทําการตลาดบน Google และการทําตลาดบน Search Engine และกลไกของ 
Search Engine Optimization เบือ้งต้น 

 ขาย และรับเงินโดยไม่ต้องทําด้วย Affiliate Marketing 

 การเปิดร้านค้า e-Commerce ในอินเตอร์เน็ต พร้อมรู้จกัระบบการรับชําระเงินทางบตัรเครดติ ด้วยระบบท่ีนิยมใช้มาก
ท่ีสดุในโลกอนิเตอร์เน็ตในปัจจบุนั รู้จกักบัระบบ Domain และการจด Domain Name 

 
Workshop: 

 การเปิดร้านค้าในอินเตอร์เน็ต, ขัน้ตอนการจดทะเบียน Domain Upload Web ขึน้ในอินเตอร์เน็ต, การเปิดรับชําระด้วย 
Paypal หรือ Paysbuy, การทํา Affiliate Marketing, ตวัอยา่งการทําตลาดใน B2B หรือ C2C เชน่ eBay, Alibaba.com, 
Thailan.com, การทํา Blog เพ่ือเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดในการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
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Why Boston Network? 
 

 World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

 Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top 
business practitioners who have been in the trenches 

 Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% 
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

 Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in 
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable 
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 
executive participants countrywide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 


