


ในคอรสเดียว ไดทั้งความเขาใจ และกลับไปทำไดจร�ง
การกาวเขาสูยุคดิจิทัล นักการตลาดตองมีการปรับตัวและเปลี่ยนรูปแบบกลยุทธมากมาย
แตสิ�งที่สำคัญที่สุด คือการทำความเขาใจภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน
ทั้งดานความเปลี่ยนแปลงของ ผูบร�โภค และภาพรวมขององคประกอบการตลาด
หลักสูตร “Digital Marketing in Action” จะพาคุณกาวเขาสูโลกแหงการตลาดยุคใหม
ที่มีการผสมผสาน Traditional Marketing เขากับ Digital Marketing
ใหคุณเขาใจการเดินทางที่เปลี่ยนไปของผูบร�โภค เพ�่อจะไดนำขอมูลตางๆ
มาเปนองคประกอบในการวางแผนกลยุทธสูนวัตกรรมการตลาดยุคใหม
ที่เหมาะกับองคกรของคุณ
ดวยการเร�ยนแบบ project based จะทำใหคุณไดเขาใจการวางกลยุทธ
และแผนการตลาดยุคดิจิทัลไดอยางแทจร�ง

เนื้อหาเขมขน
เร�ยนรูเนื้อหาเขมขนทั้งภาคทฤษฎี
และปฎิบัติ ในรูปแบบ Workshop ที่ครอบคลุม 8 หัวขอสำคัญ

กลยุทธครบมือ
เร�ยนรูการวางกลยุทธการตลาดยุคดิจ�ทัล
แบบครบวงจรตั้งแตการมองตลาด อานความเปนไปได ทำความเขาใจผูบร�โภค
ไปจนถึงการตั้งเปาหมาย การวางกลยุทธการสรางคอนเทนต
การวางแผนปฎิบัติการณ และ การวัดผล
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รายละเอียดของหลักสูตร
6 มีนาคม 2564

Day 1 : Intro to Digital Marketing in Action
9:00 - 12:00 น.

Welcome to the world of "Marketing in Digital Era"

• มองเห็นภาพกวางของการเดินทางจากยุคเกาเขาสูยุคดิจิทัล พรอมเทรนดใหมๆที่นาจับตามอง
เพ�่อเตร�ยมปรับตัวใหกาวนำอยางมีประสิทธิภาพ
• Digital 2020 What’s going on ? Key Challenges ?
• World digital trend 2021 and What’s next ?
13:00 - 16:00 น.

Break the Ice : ทำความรูจักเพ�่อนรวมคลาส
Reflection Workshop : "นักการตลาดในโลกยุคใหม อะไรที่ตองเปลี่ยน!"

12 มีนาคม 2564

Day 2 : Getting to know your audience : Consumers Insight & Journey
9:00 - 12:00 น.

Consumers in Digital Era : มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนดผูบร�โภคในยุค
ดิจ�ทัล
• เขาตองการอะไร
• พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
• การเขาถึงที่เปลี่ยนไป
• อะไรคือกุญแจสำคัญในการเขาถึงหัวใจของผูบร�โภคยุคดิจิทัล

13:00 - 15:00 น.

Consumer insight exploration workshop
ฝกการเจาะใจและเขาใหถึงผูบร�โภคยุคดิจ�ทัล

• Selecting Consumers Segments
• Utilizing Tools to learn more about Consumers Insights
• Mapping Consumer moments & Journey
• Design Consumer Experiences
• How our customers change?
15:00 - 16:00 น.

Reflection Workshop : "ลูกคา 2021"

13 มีนาคม 2564

Day 3 : Content & Creative
9:00 - 15:00 น.

Content Marketing : เขาใจการสรางคอนเทนตใหมีคุณคา เนื้อหาโดนใจลูกคา
• Fundamental & value of content marketing
• Content Marketing Strategy
• The art of Story Telling
• Copywriting
• Case Study of Content Marketing
13.00 - 15.00 น.

Creative through words
• The art of Story Telling
• Copywriting
15:00 - 16:00 น.

Content ideation workshop : คนหา idea สรางสรรคcontent
• Set objective / problem to be solved
• Idea Stormer
• Refine ideas / put into content
• Wrap up content

รายละเอียดของหลักสูตร

11:00 -12.00 น.

19 มีนาคม 2564

13:00 -16.00 น.

Day 4 : Strategy & Execution Plan
9:00 -15.00 น.

Marketing Strategy in Digital Era
การวางกลยุทธการตลาดในยุคดิจ�ทัลนั้นเปลี่ยนไปเพ�ยงไร
มารวมกันเร�ยนรูการวางแผนกลยุทธ แผนปฎิบัติการณ พรอมวาง KPI ไปดวยกัน
•What is digital strategy?
•Digital Marketing Brief Guideline
•Objective clarification
•Turn Consumer Insights to Digital Strategy
•Strategy & Execution Plan
•KPI setting and evaluation
15.00 - 16.00 น.

Key group task assignment

แตละกลุมรับ Brief เกี่ยวกับ Framework และ Assignment ของกลยุทธ
และแผนการตลาดที่จะตองทำตลอดคอรส รวมถึงการนำเสนอ Final Presentation

20 มีนาคม 2564

Day 5 : Communication in Digital era
9:00 -11.00 น.

Marketing Communication Strategy in Digital Era

เห็นภาพรวมกลยุทธการสื่อสารยุคใหม เพราะหัวใจของความสำเร็จทางการตลาด คือ
การสื่อสาร และการสรางประสบการณ ใหบรรลุวัตถุประสงคของโจทยที่ตั้งไว
ดังนั้นจึงเปนสิ�งสำคัญที่ผูเร�ยน จะตองเขาใจ การสรางกลยุทธการสื่อสารในยุคดิจิทัล

Marketing Communication exercise
Data Driven Marketing

Data มีผลตอการ Run Business อยางไร
Data tools การทำงานกับ Data นั้นสำคัญตรงที่ตองมี Data เราจะมาใช Public Data
ผานเคร�่องมือที่ทุกคนเขาถึงได แตดวยมุมมองใหมที่ไมมีใครนึกถึง รวมถึงการเร�ยนรูที่จะใช
Social data ผาน social listening tools ที่นักการตลาดทุกคนเขาถึงได
Workshop : สิ�งนี้สำคัญมาก เพราะถาเร�ยนแลวคุณไมไดลงมือทำคุณก็จะลืมมันทันที

26 มีนาคม 2564

Day 6 : Getting to Know Media : Platform & Planning
9:00 -12.00 น.

The changing landscape of Digital Media Channel & Strategy
เขาใจความเปลี่ยนไปของชองทางการตลาด และเขาใจภาพรวมของแพลตฟอรมใหมๆ
รวมถึงกลยุทธหลักๆในการใช Digital Media
* The changing landscape of digital media channels and strategy
* Pros & Cons of each media channel
* How to use each media platform to support your business goal
(Awareness, Consideration and Conversion)
13:00 - 16:00 น.

Pre-planning : how to get start

* Recap - understand a meaning of each digital metric
* Online tools for pre-plan digital campaign
* How to define your objective and set a KPI to your team or agency
* How to read and understand your digital campaign report
*Q&A

รายละเอียดของหลักสูตร
27 มีนาคม 2564

Day 7 : Digital Marketing Plan in Action
09.00 - 16.00 น.

Digital Marketing Plan in Action

นำความรูที่เร�ยนมาทั้งหมด มารวมเปนแผนกลยุทธการตลาด เพ�่อฝกในการลงรายละเอียด
การตลาดรวมกันตามสถานการณจร�ง โดยมีผูเชี่ยวชาญดานการตลาดดิจิทัลใหคำปร�กษา
เร�ยนรูแบบรูลึก รูจร�ง ลงมือจร�ง ทั้ง 3 ดานที่เปนหัวใจหลัก
* Digital marketing strategy & planning
* Content strategy & planning
* Media strategy & planning

3 เมษายน 2564

Day 8 : Presentation and discussion
13:00 - 16:30 น.

Team Presentation : Digital Marketing Strategy & Action Plan

16.30 - 17.00 น.
Closing speech & Certificate ceremony

คาลงทะเบียนอบรม
สมาชิกสมาคมฯ
ทานละ 40,000 (+VAT 7% = 2,800) รวมเปนเง�น 42,800 บาท
ผูสนใจทั่วไป
ทานละ 45,000 (+VAT 7% = 3,150) รวมเปนเง�น 48,150 บาท
รวมอาหารเที่ยง อาหารวาง และเอกสารประกอบการอบรม
ชำระเง�นโดย
• สั่งจายเช็คในนาม สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
เลขประจำตัวผูเสียภาษี 099 3000 132483
• โอนเง�นผานบัญชีออมทรัพย เลขที่ 256-1-03525-1
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพ�นี
ชื่อบัญชี สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
(โปรดสง Slip pay in ทาง E-mail : center@marketingthai.or.th)
กำหนดการอบรม 8 วัน
วันที่ 6,12,13,19, 20, 26, 27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2564
สถานที่ : โรงแรม VIE Hotel Bangkok - MGallery
รายละเอียดเพ��มเติมและลงทะเบียน
http://www.marketingthai.or.th
E-mail : center@marketingthai.or.th
คาใชจาย
ในการอบรมครั้งนี้
สามารถลดหยอนภาษีได

200%

