
 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com 

 

Course: 
IMC Management for Sales Increasing  
เทคนิคการตลาดเพือ่เข้าถึงลูกคา้และสร้างยอดขายแบบครบวงจร 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 
โลกธุรกิจสมยัใหม่ เป็นยคุท่ีมีการแข่งขนัอย่างรุนแรงในทกุๆ ด้าน  การหาลกูค้าใหม่เป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยาก และยงัไม่ท้าทาย

เท่ากบัการรักษาลกูค้าเดิม  การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ถือเป็นกลยทุธ์สําคญัท่ีจะทําให้องค์กรสามารถสร้างลกูค้า
ใหม่และรักษาลกูค้าเดิมไว้ได้ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้า และหรือบริการขององค์กร การเสริมสร้างภาพลกัษณ์
องค์กร การกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรกับลกูค้า ท่ีสําคญัก็คือ การสร้างยอดขายจากการทําการส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจร ย่ิงองค์กรสามารถเข้าถึงและโน้มน้าวใจลกูค้าด้วยการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรได้มากเพียงใด โอกาสการเพิ่มยอดขาย
และสร้างภาพลกัษณ์ให้เกิดขึน้อย่างชัดเจนและเป็นเอกลกัษณ์ก็ย่ิงสงูขึน้มากเท่านัน้  หลกัสูตรนีจ้ึงได้พัฒนาขึน้มาเพ่ือให้ผู้บริหาร 
นกัการตลาด นกัส่ือสารการตลาด ทีมขายและบริการ และผู้สนใจทัว่ไป ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีในการใช้การส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจรเพ่ือเข้าถึงลกูค้าและสร้างยอดขายให้ได้อย่างชดัเจน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมองถึงความเหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าเป็น
หลกั รวมทัง้เคลด็ลบัอ่ืนๆ ท่ีจะทําให้ผู้ เข้าอบรมได้เข้าใจและสามารถประยกุต์ใช้ได้ด้วยตนเองเม่ือต้องปฏิบติังานจริง 
 

วัตถุประสงค์: 

 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองเทคนิคการเข้าถึงลกูค้า และสร้างยอดขาย ด้วยเคร่ืองมือแตล่ะประเภทของการส่ือสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร 

 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถประยกุต์ความรู้ท่ีได้ศกึษาในหลกัสตูรนี ้ไปใช้ในการทํางานจริง เพ่ือเพิ่มยอดขาย พร้อมทัง้สร้าง
ภาพลกัษณ์ให้กบัแบรนด์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

 

หัวข้อบรรยาย: 

 บทบาทของมืออาชีพในโลกธุรกิจสมยัใหม ่เม่ือต้องเข้าถงึลกูค้าและสร้างยอดขายแบบครบวงจร 

 IMC สําคญัอยา่งไร ทําไมต้อง IMC 

 แนวคิดเชิงกลยทุธ์ และการวางกลยทุธ์ IMC แบบ 360 องศา 

 เปา้หมายและหวัใจของ IMC 

 โฆษณาอยา่งไรให้ลกูค้าจําแบรนด์ได้ และเกิดความต้องการซือ้ 

 ประชาสมัพนัธ์เชิงการตลาดให้มีประสทิธิภาพ สําหรับองค์กรและแบรนด์ 

 สง่เสริมการขาย ทําอยา่งไรให้ได้ทัง้ยอดขาย ได้ทัง้ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ 

 การตลาดทางตรง เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดทรงอิทธิพลในศตวรรษท่ี 21 

 การขายโดยพนกังาน ทําอยา่งไรให้ Active 

 การตลาดทางอินเตอร์เน็ต Set up อยา่งไรให้มีประสทิธิภาพ 

 Event Marketing ทําอยา่งไรให้แบรนด์ดงั ยอดขายเดิน 

 การบริหารการใช้เคร่ืองมือ IMC ตา่งๆ ให้สร้างยอดขายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 Workshop การเลือกใช้เคร่ืองมือ IMC ให้มีประสิทธิภาพ ในงบประมาณจํากดั 
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เหมาะสาํหรับ: 

 ผู้บริหารหรือหวัหน้าสายงานการตลาด, การส่ือสารการตลาด 

 นกัการตลาด, นกัส่ือสารการตลาด 

 นกัขายท่ีต้องใช้เคร่ืองมือทางการตลาดสร้างยอดขาย 

 ผู้ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
 

วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
ประวัตกิารศกึษา    
 ปริญญาโท สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)  

 Micro MBA สาขาการตลาด จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 วฒิุบตัร เทคนิคการนําเสนอแผนงาน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
 รองประธาน บริษัท บี.บี.กรูพส์เทรดดิง้ จํากดั 

 ประสบการณ์ทํางานในกลุม่บริษัทในเครือบญุรอดบริวเวอร่ี  

 ประสบการณ์ทํางานในเครือซิเมนต์ไทย  

 ประสบการณ์ทํางานในบริษัทจําลอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 

วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรมจสัมินซิตี ้(สขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเท่า 
(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 5,900 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration Form 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั(สํานกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ์) 

ข้อมูลเพ่ือใช้ออกใบกาํกับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 
วธีิการชาํระเงนิ 
 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา  บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2   โอนวนัท่ี_________________________ 
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาส่ีแยกศรีวรา     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 104-2-63049-9  โอนวนัท่ี_________________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 
 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991*                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 
 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 
 ในกรณีท่ีทา่นสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
 หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


