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การสัมมนาหลักสูตร

“A to Z to build Winning Brand Concepts” รุนที่ 17
Brand concept ที่ยอดเยี่ยมทำอยางไร ? มาพบกันที่หลักสูตรนี้ !!






เมื่อสินค�าหร�อบร�การใหม�อยู�ในมือ ไม�รู�จะทำอะไรต�อดี…
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)

ทำอย�างไรจะได�มา ซ�่งแบรนด�คอนเซ็ปท�ที่ยอดเยี่ยมนี้?
ไมวาคุณจะเปนสินคาใด หร�อจะเปนการใหบร�การใดก็ตามในตลาดเมืองไทยของยุคนี้

รับรอง! หลักสูตรนี้  มีคำตอบใหคุณแน….

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร ?  Who should attend ?

นักการตลาดท่ีมองหา
ว�ธ�การทำงานแบบใหม�ๆ

หร�อทางเลือกท่ีมี
ประสิทธ�ผลสูง

Start Up / SMEs ท่ีต�องการ
เข�าใจการตลาดแนวใหม�
เพ่ือนำไปพัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพของสินค�า
หร�อบร�การ

ทีมงานบร�หารลูกค�า

จากบร�ษัทโฆษณาท่ียัง

ขาดเคร�อ่งช�วยสร�างสรรค�

แนวคิดใหม�ๆ



“ แบรนด�คอนเซ็ปท� ” คืออะไร
สินคาหร�อการบร�การเพียง 1 ตัว สามารถสรางจ�ดขายไดหลายๆแบบอยางนามหัศจรรย  

ไมวาจะสรางตามประโยชนใชสอยตรงๆ หร�อสรางแบบออมๆ ใหดึงดูดทางอารมณ… ไมวา 

จะดวยเหตุผลไหน ผูบร�โภคจะเปนผูตัดสินช�้ขาด…. และนั่นคือคำอธ�บายวา “แบรนดคอนเซ็ปท” คืออะไร 

มันคือการจับวางแบรนดของเราไวในที่ที่ดี เหมาะสม และมั่นคงในหัวใจของผูบร�โภคกลุม เปาหมายนั่นเอง

One Product can be known in different ways…either with simply its functional benefits…or 

creatively behind its emotional benefits…Just whichever makes senses to target consumers best… 

That’s the heart of Brand Concepts. Same product but how to “Position”  It in consumer minds

หัวใจสำคัญของ “ แบรนด�คอนเซ็ปท� ”
หัวใจ 3 ประการของ“แบรนดคอนเซ็ปท” คือ ความตองการของผูบร�โภค ประโยชนที่จะไดรับ 

และคุณสมบัติของแบรนดนั้น

The Best Brand Concept will make the Brand last forever. Learn how to create one that

most fit your product.

ทำอย�างไรจ�งจะล�ำหน�าคู�แข�งได�?
หากยึดหลักการตลาดแบบเดิมๆ เรามักจะคิดสรางแบรนดจากสินคา หร�อบร�การดีๆ สักตัว... 
ตอดวยการตั้งราคาใหเหมาะสม แลวหาทางทำโปรโมชั่นตามสมควร... จากนั้นจ�งกระจาย 

สินคาใหกวางขวางที่สุด  แตในการตลาดยุคนี้  สิ่งเหลานี้ไมเพียงพอซะแลว...
ถาเพียงทำกิจกรรม ที่วา... คุณยังเดินตามคูแขง  
Traditional Marketers just build the brands behind excellent products, right price, right promotion 

and good distribution…That is just not enough for today’s competitive world.

“ แบรนด�คอนเซ็ปท� ” ที่ยอดเยี่ยม ทำอย�างไร
แบรนดคอนเซ็ปทที่ยอดเยี่ยมจะทำใหแบรนดยั่งยืน เพราะความชัดเจน โดดเดนในหัวใจของผูบร�โภค 

กลุมเปาหมาย …  มาเร�ยนรูที่จะสรางสรรคใหเปนดวย Work shop ในหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ มีคำตอบใหคุณแนนอนคะ  ในวันที่  5 - 6  กุมภาพันธ  2563

คุณจะได�อะไร จากหลักสูตรนี้บ�าง! 



A to Z to build
Winning Brand Concepts รุ�นที่ 17

รายละเอียดหลักสูตร
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ� 2563
เวลา 8:30 - 9:00 น. ลงทะเบียน

เวลา 9:00 - 12:00 น.

- ความตองการของผูบร�โภคคืออะไร ? : What is it ?

- จะหาว�ธ�คนพบไดอยางไรทั้งแบบเปนระบบและแบบสรางสรรคคิดนอกกรอบ

  How to find it systematically and creatively ?

- สอนเทคนิคของ การตั้งคำถาม “ ทำไมจ�งใช ” และ “ ทำไมไมใช ”

  Why and Why Not Technique

เวลา 13:00 - 16:00 น.

- ประโยชนที่จะไดรับและคุณสมบัติของแบรนดนั้น คืออะไร? : What is it?

- การเข�ยนคอนเซ็ปทบอรดใหเปน : Concept Board : What is it and how to prepare?

- ฝกการใชงานจร�ง : Case Studie

วันพฤหัสบดีที่  6 กุมภาพันธ� 2563
เวลา 8:30 - 9:00 น. ลงทะเบียน

เวลา 9:00 - 12:00 น.

- จะสรางใหจ�ดนี้สัมพันธกับความตองการของผูบร�โภคอยางไรจ�งจะไดผลจร�ง

  How to link them with the Consumer Insights for best results ?

- ว�ธ�การนำคอนเซ็ปทบอรดมาทดสอบกับผูบร�โภคใหไดผลจร�ง

  : Concept Test t : What is it ?

เวลา 13:00 - 16:00 น.

- ฝกการใชงานจร�งในโลกของแบรนดจร�ง : Case Studies 

- บร�ษัทชั้นนำทางการตลาดใชแบรนดคอนเซ็ปทอยางไร

  พรอมประสบการณจร�งที่สำเร็จและที่ลมเหลว

  How Best Consumer Product

  companies experience in Brand Concepts

  Success and Failure

- ฝกการใชงานจร�ง : Case Studies
โดย คุณจรรย�จาร� ธรรมา
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สอบถามรายละเอียดและติดต�อขอรับใบสมัครที่
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

ค�าลงทะเบียนอบรม 
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    เลขประจำตัวผูเสียภาษี 099 3000 132483

•  โอนเง�นผานบัญช�ออมทรัพย เลขที่ 256-1-03525-1

    ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี

    ช�่อบัญช� สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
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