สรางแบรนดใหตอบโจทย
ในโลกการตลาดสุดทาทาย
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เนือ
้ หาเขมขน

ครบครันทัง
้ เรือ
่ งการตลาด และการสรางแบรนด

วิทยากรคุณภาพ

คัดทีส
่ ด
ุ ของวิทยากร ผูม
 ากประสบการณ จากทัว
่ ประเทศ

กลยุทธครบมือ

เจาะลึกทุกกลยุทธทางการตลาด เพือ
่ ควาทุกโอกาสของความสำเร็จ

การันตีความเขมขนของเนือ
้ หา ตลอด 14 วัน

ครอบคลุมทุกเรือ
่ งการตลาด ไมพลาดทุกการเคลือ
่ นไหว
พรอมพบกับวิทยากรทีจ
่ ะมาแบงปนประสบการณ
รวมถึงสูตรเด็ดเคล็ดลับการตลาด ที่ ไมเคยเปดเผยที่ ไหนมากอน
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at Grande Centre Point Hotel,

E
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G

32

รุนที่

A

N

D

IDENT

ITY

R

ที่คุณจะไดสรางแบรนด
ใหประสบความสำเร็จ
ในโลกธุรกิจดวยมือคุณ

B

Y

โอกาสเดียวแหงป
เรียนรูหลักสูตร

การตลาดที่ดีที่สุด

แบงปนประสบการณ

ของสมาคมการตลาด
ทีป
่ ระสบความสำเร็จมาตลอด 30 ป
จัดแคปละ 1 ครั้งเทานั้น

สุดโชกโชน

จากวิทยากรผูช่ำชองและเชี่ยวชาญ
ในโลกการตลาดเกือบ 30 ทาน
ตลอดหลักสูตร 14 วัน

M

AR

KET

ING

ทำแผนการตลาด

ดวยตัวเอง

ควาทุกความสำเร็จไดไมยาก

หามพลาด! ถาคุณคือ...
ผูท
 เ่ี ตรียมตัวเปน

เจาของธุรกิจ

ผูที่เตรียมตัวเปน

ผูจัดการผลิตภัณฑ

ผูบริหาร

ฝายผลิตภัณฑ

ผูบริหาร

ฝายการตลาด
/ การขาย

ผูป
 ระกอบการ
SMEs

ผูบริหาร

ฝายพัฒนาธุรกิจ

มาสรางแบรนดใหเกา
แลวกาวสูความสำเร็จสูงสุดไปพรอมกัน

วิทยากร

SUPER

...........................................................
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คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
Manager, Express Solution
(Innovation Lab)
PTT PCL.

รศ.กิตติ สิริพัลลภ

คุณชนิต สุวรรณพรินทร

กรรมการผูจัดการ
บริษัท ที.เอ.ซี คอนซูเมอร จำกัด (มหาชน)

อาจารยประจำภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ม.ธรรมศาสตร และที่ปรึกษาบริษัทเอกชน

คุณณรงคเวทย วจนพานิช
คุณกิตติพงษ วีระเตชะ

B2B Business Director

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต - ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด

President & Chief Brand Strategist
Y&R Thailand

คุณณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง
คุณจรรยจารี ธรรมา
Chief Brand Gardener
SHE (Thailand) Co.,Ltd.

ผูเชี่ยวชาญดาน Digital Marketing
และเจาของเว็บไซตการตลาดสุดฮิต
Nuttapuch.com

คุณณัฐวรรธน ศรีสุข

Director, Digital Marketing Program
School of Business Administration
Bangkok University

วิทยากร

....................................................
คุณไผท ผดุงถิ่น

คุณดนัย จันทรเจาฉาย

ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ดีซีคอนซัลแทนต แอนด มารเก็ตติ้ง
คอมมูนิเคชั่น จำกัด

Evangelist จาก Builk.com
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด

คุณเพชราภรณ จียาศักดิ์
Personal & Mind Coach

คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย
COO, MD
INTAGE Thailand

อ.นวพร บุศยสุนทร

อดีตอาจารยประจำคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณบังอร สุวรรณมงคล

Managing Director and Founder
Hummingbirds Research
and Digital Marketing Consultant

คุณภัทรพร เพ็ญประพัฒน
Vice President - Marketing
& Public Relations
Central Food Retail Co.,Ltd.

คุณมนตชัย สุนทราวัฒน
อดีต Chief Commercial Ofﬁcer
บริษัท ดัชมิลล กรุป จำกัด
และที่ปรึกษาบริษัทเอกชน

คุณวศุตมพล ชฎาธรสุธาสิน
Assistant Manager
Learning Solution SCG Learning
Capital Institute (HCI),
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

SUPER
.............................................................
รุนที่
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คุณวศุตมพล ชฎาธรสุธาสิน

Assistant Manager
Learning Solution Human Capital Institute (HCI),
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คุณวิโรจน สิทธิสรเดช

คุณสุชีพ ศรีพฤฒา

คุณสมชาติ ลีลาไกรศร

คุณสุพัตรา เปาเปยมทรัพย

ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ

ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท

Business Consultant

Managing Director
Creative Matters Co.,Ltd.

กรรมการบริหารและที่ปรึกษาดานการสื่อสาร
ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

คุณสมพร มาอุทธรณ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
SPICY H Co.,Ltd.

Senior Executive Director
SINO-PACIFIC TRADING
(THAILAND) CO.,LTD.

รองประธานเจาหนาที่บริหารกลุม
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

CEO
Commucation & More Co.,Ltd.

คุณอวยชัย รางชัยกุล
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
ฝายการตลาดและการขาย
บริษัท เคซีจี คอรปอเรชั่น จำกัด
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หนาที่และบทบาทของ SBM

Secret of super brand manager

เปดเคล็ดลับ Super brand manager ความเกงที่มากกวาเรื่องแบรนด

ขุมพลัง SBM

• Looking further with consumers’ trend
เปดเคล็ดลับความสำเร็จดวยการอานใจผูบริโภค

• From insight to success

เริ่มสรางฐานแหงความสำเร็จ ดวยการเจาะ Insight ใชขอมูลอยางไรให Success

• The new marketing paradigm
จับเทรนดการตลาดโลกยุคดิจิทัล

พันธะสัญญาของ SBM

• Good marketing plan is halfway to success
แผนการตลาดดี มีชัยไปกวาครึ่ง... แตแผนที่ดีคืออะไร?
มาปลดล็อคกลยุทธการเขียนแผนการตลาดขั้นเทพกัน

• 360๐ people management
ศาสตรและศิลปแหงการบริหารคน

• Power of presentation
นำเสนออยางไรใหโดดเดน
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ปลอยพลัง SBM

• Recipe of a winning brand
หัวใจของการสรางแบรนด

• Brand journey : from zero to winning
การเดินทาง และเรื่องราวในการสรางแบรนด

• Action to impact : brand activation management
จากไอเดียสุแอ็คชั่น เคล็ดลับสูการสรางชีวิตใหกับแบรนด

• Product strategy : how to create product that customer love
กลยุทธผลิตภัณฑ สรางสรรคสินคาอยางไร ใหตอบโจทย โดนใจ

• Pricing strategy : create the right value equation
กลยุทธการตั้งราคา แบบไหนถึงเรียกวาใช เทาไหรถึงเรียกวาโดน

• Place strategy : in the right place at the right time
กลยุทธการบริหารชองทางการจัดจำหนาย ทำอยางไร จึงจะอยูถูกที่ ถูกเวลา

• Promotion strategy : marketing tactics that boost sales
กลยุทธการสรางมารเก็ตติ้งแทคติก พิชิตยอดขาย

• IMC : from idea to market

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สื่อสารอยางไร ใหถึงหัวใจผูบริโภค

• Finance for marketing

ปูพื้นฐานเรื่องการเงินในมุมนักการตลาด ฉลาดวิเคราะหกอนตัดสินใจ

• The game changer : innovation for marketing strategy
เรียนรูนวัตกรรมใหมๆ เพื่อใชในการวางแผนกลยุทธการตลาด
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SBM ในตางบริบท

• Retail marketing and the science of shopping
กลยุทธคาปลีก และศาสตรแหงการชอปปง

• Sales management : cracking the code
เทคนิคการขาย ทำอยางไรใหประสบความสำเร็จ

• Digital marketing : future of marketing and sales
การตลาดยุคดิจิทัล การตลาดแหงอนาคต

• Creative content marketing : it's the story you tell, not product you sell
สรางสรรคคอนเทนตการตลาดอยางไร ใหโดนใจผูบริโภคยุคดิจิทัล

แรงหนุนของ SBM
• Experiential marketing : experience the message
สรางคุณคาที่แตกตาง ดวยการสรางสรรคประสบการณรวมกับลูกคา

• Industrial product strategy
กลยุทธการตลาดภาคอุตสาหกรรม

• Design thinking : creative solution for innovation
กระบวนการคิดแนวใหม จากความคิดสรางสรรคสูนวัตกรรมทางธุรกิจ

• Ethics & CSR for SBM
ธุรกิจยั่งยืน ดวยจรรยาบรรณและความรับผิดชอบตอสังคม

"โอกาส
ความทาทาย
ประสบการณ"

C U S T O M E R
R E V I E W S

"โอกาส ที่สรางตัวตนดวยสองมือ
ความทาทาย ที่จะพิสูจนขีดความสามารถที่ซอนอยูในตัวคุณ
ประสบการณ กับการถายทอดหลากหลายมุมมองทางการตลาด
จากกูรูชั้นนำ"
คุณวุฒช
ิ ย
ั ตัง
้ เมตตาจิตตกุล

"หลักสูตร
ทีค
่ ด
ั ขอมูลการตลาด
ทีเ่ ขมขน"

ผูจ
 ด
ั การแผนกการตลาด บริษท
ั บุญรอดเทรดดิง
้ จำกัด
ประธาน Super Brand Manager รุน
 ที่ 30

"เปนหลักสูตร
ยอดเยีย
่ ม"
"Super Brand Manager
เปนหลักสูตรยอดเยี่ยม ทั้งเนื้อหาใหมๆ
วิทยากรระดับประเทศ
และไดเพื่อนที่เปนสุดยอดนักการตลาดดวยครับ"
คุณจามร เจริญชีพ

"Super Brand Manager
หลักสูตรที่คัดขอมูลการตลาดที่เขมขน
และอัพเดตสุดๆ จากทั้งเอเจนซี่แนวหนา
และลูกคาชั้นนำของเมืองไทยมาวิเคราะหใหฟงกัน
แบบคนวงใน คุมคา เกินราคาคาเรียนไปเยอะครับ"
คุณมนตชนะ สัตยธำรงเธียร

กรรมการผูจ
 ด
ั การ บริษท
ั ดีไซน อะไลฟ จำกัด
ประธาน Super Brand Manager รุน
 ที่ 31

Product Manager
บริษท
ั ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Super Brand Manager รุน
 ที่ 31

"แกไขจุดออนและ
เสริมสรางจุด
ุ แข็ง"

"เพิม
่ เติมมุมมอง
ทางการตลาด
ใหแหลมคมมากยิง
่ ขึน
้ "

"Super Brand Manager
เปนหลักสูตรที่สามารถแกไขจุดออนและเสริมสรางจุุดแข็ง
ใหกับนักการตลาดไปไดพรอมๆ กัน
นอกเหนือจากเนื้อหาพื้นฐานในแงมุมการตลาดตางๆ ที่เขมขน
ยังมีการแชรและอัพเดตเทรนดใหมๆ อยูตลอดเวลา
ความเปนกันเองของวิทยากรและทีมสมาคมการตลาดทุกทาน
ทำใหคอรสนี้สนุกสนาน ไดความรู และไมนาเบื่อเลยคะ"

"เปนคอรสที่นักการตลาดและผูบริหาร
รวมถึงเจาของกิจการไมควรพลาด
เพราะเปนคอรสที่ครอบคลุมการทำการตลาดทั้งทฤษฎี
และประสบการณจริงจากวิทยาการชั้นนำในวงการตลาด
หลังจบคอรสสามารถนำไปใชไดจริง
เพิ่มเติมมุมมองทางการตลาดใหแหลมคมมากยิ่งขึ้น
โดยใชระยะเวลาเรียนแค 15 วัน และหลังจบคอรส
สามารถกาวขามความเปน Brand manager
เปน Super brand manager ตามชื่อของคอรสเรียนจริงๆ ครับ"

คุณอาภาภัสสร อังศุธารา

คุณธณัชพงศ วดีศริ ศ
ิ ก
ั ดิ์

Brand Manager
FIJI Water Thailand
Super Brand Manager รุน
 ที่ 31

Brand Manager
บริษท
ั กรีนสปอต จำกัด (ไวตามิลค)
Super Brand Manager รุน
 ที่ 31

SUPER
at Grande Centre Point Hotel,
Terminal 21
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การสมัคร และ คาลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมฯ

ทานละ 64,000 บาท +(Vat 7% = 4,480 บาท)
รวมเปนเงิน 68,480 บาท

ผูสนใจทั่วไป

ทานละ 68,000 บาท +(Vat 7% = 4,760 บาท)
รวมเปนเงิน 72,760 บาท

รวมอาหาร อาหารวาง เอกสาร และที่พักตางจังหวัด (หองคู)

ชำระเงินโดย

• เช็คสั่งจายในนาม สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย เลขประจำตัวผูเสียภาษี 099 3000 132483
• โอนเงินผานบัญชีออมทรัพย เลขที่ 256-1-03525-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี
ชื่อบัญชี สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย (โปรดสง Pay-in Slip ทางโทรสาร 0 2285 5988)

คาใชจายในการอบรมครั้งนี้ สามารถลดหยอนภาษีได 200%

สอบถามรายละเอียด และติดตอขอรับใบสมัครไดที่

Tel : 0 2679 7360-3 E-mail : center@marketingthai.or.th
สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย เลขที่ 1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น 14
ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0 2679 7360-3
www.marketingthai.or.th
M100 Y100

PANTONE
877 C

@matsociety
www.facebook.com/marketingthai

