Personal Branding Workshop

From inner confident to charismatic
presentation workshop
11-12 กันยายน 2561
ณ โรงแรมเอทัส ลุมพ�นี

จ ัดโดย สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย

คุณวศุตมพล ชฎาธรสุธาสิน
เทรนเนอรผูสรางความมั่นใจและบุคลิกภาพใหคนมาแลวนับพัน คุณวศุตมพล
มีความเช�่ยวชาญเปนพิเศษ ดาน Professional & Public Speaking,
Leadership Skill, Self-image & Self-Confident Development และ
ยังเปนพิธ�กรมืออาช�พอีกดวย

คุณฐาดิณี รัชชระเสว�
จากประสบการณ 10 ป
ในวงการนิตยสารรวมถึงตําแหนงสุดทายคือบรรณาธ�การแฟชั่น
นิตยสารแมร�แคลร คุณฐาดิณี ผันตัวเอง
จากการถายทอดผลงานผานตัวหนังสือมา
สูการเปนว�ทยากรในฐานะ Personal Style Consultant
ใหกับเซเลบร�ตี้ นักธุรกิจ และ บุคคลทั่วไป
โดยเช�่ยวชาญดานการ "ปรับลุค" และการ "เปลี่ยน"
จากภายในสูภายนอก และกาวสูความสำเร็จอยางมั่นใจ

รายละเอียดหลักสูตร

11 กันยายน 2561 เวลา 8:30 - 16:30 น.
DAY
1

Workshop Day 1 : Feel Your Best

The Power of Personal Branding workshop
by Vasutpol Oat Chadatornsuthasin
ใครๆก็ทราบวา Personal branding นั้นเปนกุญแจที่จะพาคุณกาว
สูความสำเร็จ แตการสรางตัวตนของคุณใหกลายเปนแบรนดนั้น
ตองนำเสนอความเปนคุณอยางไร ใหโดดเดนและเปนที่นาจดจำ
- The power of inner confidence คนหาความมั่นใจจากการหาแรงบันดาลใจในตัวคุณ
- The power of prosonal branding เราตองการใหคนจดจำเราอยางไร
สรางจ�ดตางจากจ�ดแข็งที่คุณโดดเดน
- The power of professional presentation การวางตัว เพื่อสงเสร�มภาพลักษณ
และการนำเสนออยางมืออาช�พ

โดย คุณวศุตมพล ชฎาธรสุธาสิน (โอต)

Vasutpol Chadatornsuthasin (OAT)
CEO ANSWER THAILAND

ภาพลักษณที่ดีและโดดเดน เปนสิ่งสำคัญ สำหรับผูบร�หารทุกคน
แตภาพลักษณที่ดีนั้น ตองสื่อถึงตัวตนที่แตกตางในแบบของคุณ
การพัฒนาบุคคลิกภาพ ไมใชเร�่องของการแตงตัว
แตเปนการสรางความมั่นใจ จากภายในสูภายนอก
มารวมคนหาตัวตน พรอมสรางแรงบันดาลใจจากภายใน
ที่จะชวยใหคุณสามารถถายทอด ความเปนคุณ เปนมืออาช�พ

อยางมั่นใจ !!

12 กันยายน 2561 เวลา 8:30 - 16:30 น.
DAY
2

Workshop Day 2 : Look Your Best

The Power of Personal Charisma workshop
by Thadinee Kate Rucharasevee
เพราะการแตงตัวคือใบเบิกทาง เปนกาวแรกสูความสำเร็จทุกรูปแบบ การแตงตัว
สามารถสรางภาพลักษณและความประทับใจแรกพบ ที่สำคัญ การแตงตัว
แสดงถึงความเคารพตัวเอง และมุมมองที่เรามีตอตัวเอง
เพราะฉะนั้นเราจ�งตองกำหนดภาพที่ตัวเองตองการนำเสนอออกมาใหชัดเจนที่สุด
- The power of look เปลงประกายจากภายนอกสูภายใน และภายในสูภายนอก
- The power of personal charisma ปรับบุคลิกภาพ สรางความจดจำ
พรอมกาวสูความเปนผูนำ

โดย คุณฐาดิณี รัชชระเสว�
Kate Rucharasevee
Style Consultant Director
The daily stylista

ใครควรเขาอบรมสุดยอดหลักสูตรนี้ ?

ผูบร�หารฝายการตลาด และการขาย ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการฝายสงเสร�มการตลาด, Start Up /SMEs
ผูบร�หารงานชองทางการจัดจำหนาย

คาลงทะเบียนอบรม
สมาช�กสมาคมฯ ทานละ 12,900 + VAT 7% = 903 รวมเปนเง�น 13,803 บาท
ผูสนใจทั่วไป
ทานละ 13,900 + VAT 7% = 973 รวมเปนเง�น 14,873 บาท
รวมอาหารเที่ยง อาหารวาง 4 มื้อ และเอกสารประกอบการอบรม
ชำระเง�นโดย
• สั่งจายเช็คในนาม สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
เลขประจำตัวผูเสียภาษี 099 3000 132483
• โอนเง�นผานบัญช�ออมทรัพย เลขที่ 256-1-03525-1
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี
ช�่อบัญช� สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
(โปรดสง Slip Pay In ทางโทรสาร 0-2285-5988)

กำหนดการอบรม 2 วัน

วันอังคารที่ 11 และ วันพุธที่ 12 กันยายน 2561
สถานที่ : โรงแรม เอทัส ลุมพินี ถ.พระราม 4

สอบถามรายละเอียดและติดตอขอรับใบสมัครที่
Tel : 0-2679-7360-3 Fax : 0-2285-5988
E-mail : center@marketingthai.or.th

สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย ชั้น 14 อาคารลุมพินีทาวเวอร
เลขที่ 1168/21 ถ.พระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
Tel : 0-2679-7360-3 Fax : 0-2285-5988
http://www.marketingthai.or.th

