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เมื่อสินคาหร�อบร�การใหมอยูในมือ ไมรูจะทำอะไรตอดี…

มีกี่ว�ธ�ที่จะหาแนวคิด (Brand Concept) ใหได เพื่อให “โดนใจ” ผูบร�โภคเปาหมาย ใหมากที่สุด
เพื่อนำไปเตร�ยมตัวทำแผนการตลาดที่กระชับและไดผลจร�ง Brand Concept ไมใชโฆษณาแตเปนมากกวานั้น
Brand Concept เปนจ�ดยืนของแบรนดที่ตองใชการ ตอกย้ำกับผูบร�โภคเปาหมายซ้ำๆจนไดผล 2
ประการหลัก ในการวัดแบรนดคอนเซปต ที่ยอดเยี่ยม คือ
 ตองมีเอกลักษณที่โดดเดน ไมซ้ำคูแขง (Uniqueness)
 ตองโดนใจผูบร�โภคตัวจร�งเทานั้น (Relevancy)

ทำอยางไรจะไดมา ซ�่งแบรนดคอนเซ็ปทที่ยอดเยี่ยมนี้?
ไมวาคุณจะเปนสินคาใด หร�อจะเปนการใหบร�การใดก็ตามในตลาดเมืองไทยของยุคนี้
รับรอง! หลักสูตรนี้ มีคำตอบใหคุณแน….

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร ? Who should attend ?
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คาลงทะเบียนอบรม
สมาช�กสมาคมฯ ทานละ 14,900 (+ VAT 7% = 1,043) รวมเปนเง�น 15,943 บาท
ผูสนใจทั่วไป
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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
วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น.
สถานที่ : โรงแรม เอทัส ลุมพินี

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

