
หลักสูตรการคนหากลยุทธ�การตลาด และ การขายของ B2B ที่ทรงพลังที่สุด 

� เป�นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย : ที่ออกแบบให B2B Business โดยเฉพาะ
  (ธุรกิจที่ตองขายสินคาหร�อบร�การใหกับธุรกิจดวยกัน หร�อมีชองทางที่ตองขายผานคนกลาง ที่ไมใช end-users โดยตรง) 

� ติดอาวุธให�ผู�บร�หารยุคใหม� : เพื่อใหเขาใจว�ธ�การหากลยุทธการขายและการตลาดที่สรางการเติบโตไดสูงสุดใหกับธุรกิจ
   ดวยการเขาใจ Insight ของ Stakeholders ที่เกี่ยวของ ขับเคลื่อนการตลาดดวย Insight และ กลยุทธ� ไมใชการเดา 

� ก�าวทันโลก : การปรับว�ธ�คิดแบบใหม ที่เขากับการตลาดยุคแขงขันสูง และลูกคา B2B ในยุค 2022

   และกาวขามความทาทายดวยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนหมุนเร็ว

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ� 2565
โดยสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย

กลยุทธที่ใช ชนะทุกสิ่ง! 
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ทำไมต�อง B2B Marketing Strategy

• การตลาด B2B มีลักษณะทำงานตางจาก B2C

• การทำงานที่เกี่ยวของกับ Stakeholders หลายกลุม องคกรตองมีกลยุทธ
   ในการพัฒนาทุก Stakeholders ใหผลักดันเปาหมายการตลาด
   หร�อการขายของเราใหดีที่สุด 
• วางแผนการตลาดอยางมีชั้นเช�งจากการเจาะใจ Insight

  เพื่อใหได Business Impact ที่แทจร�ง

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
�  องค�กรใหญ�ถึงกลาง ที่มีการทำ B2B Business ทั้งหมดหร�อบางส�วน
    (ธุรกิจที่ตองขายสินคาหร�อบร�การใหกับธุรกิจดวยกัน หร�อมีชองทางที่ตองขายผานคนกลาง ที่ไมใช End-Users โดยตรง) 
�  ผู�บร�หารระดับ Director หร�อ Manager เป�นต�นไป ที่มาจาก 
     - ผูบร�หารฝายการตลาด 
     - ผูบร�หารฝายการขาย
     - ผูบร�หารฝายลูกคาสัมพันธหร�อการสรางประสบการณใหลูกคา
     - ผูบร�หาร หนวยงานใดก็ตามที่ตองดู External Stakeholders กลุมตางๆ

• เปน Insight and Strategy Expert คนสำคัญในประเทศไทย
   ปจจ�บันเปน CEO and Founder ของ Hummingbirds Consulting

   บร�ษัทที่ปร�กษาดานการวางแผนกลยุทธการแขงขัน
   ดานการตลาดของธุรกิจ B2B ชั้นนำในประเทศไทย 

• แนวคิดการสอนคือ การทำความเข�าใจ Insight ของกลุ�มเป�าหมาย
   กอนเพื่อวางกลยุทธ แลวคุณจะชนะทุกเปาหมายการตลาด
   รวมถึงทำใหคุณปรับตัวทันในโลกยุคใหมนี้ 

• มีประสบการณมากกวา 20 ป� ในการพัฒนาการกลยุทธ�การตลาด
   ที่ทรงพลัง ให�กับหลากหลายวงการ เชน Digital Solutions,
   Retails business, Healthcare, Consulting Service,
   Manufacturer, Online business, Insurance, FMCGs,
   Automotive, Telecom, Food and Beverage และอื่นๆอีกมากมาย
   จ�งมั่นใจไดวาคุณจะไดเคล็ดลับและว�ธ�คิดที่ถูกตองจากคนทำงานจร�ง
   ไมวาจะมาจากวงการไหน

คุณบังอร  สุวรรณมงคล
CEO & Founder

Hummingbirds  Consulting
SPEAKER
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� เทรนด�และการตลาดของ B2B business ที่เปลี่ยนไปในยุค 2022
� กับดักและสิ่งที่ผู�บร�หารมักเข�าใจผิดเกี่ยวกับการตลาด B2B 

   WHY  

      > ทำไมการตลาดแบบ B2B ตองมีกลยุทธ 
      > ทำไมว�ธ�ทำงานเดิมๆถึงไมมีประสิทธ�ผล
   WHAT 
      > กลยุทธคืออะไร?    
      > ทำไมกลยุทธที่ใช จ�งเปนจ�ดเร�่มตนของความสำเร็จ
      > การทำ Marketing Goal, Strategy และ Tactics ที่ไดผลจร�ง 
      > สิ่งที่ผูนำตองเขาใจลึกซ�้ง : ความแตกตางระหวาง Strategy VS Tactics  
   HOW 

      > การพัฒนากลยุทธการตลาดและการขาย เพื่อสรางการเติบโตของธุรกิจที่เปน B2B 

      > การหา Winning Strategy ใหกับการตลาดของคุณ
      > Digital and Innovation Strategy

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ� 2565

ตัวอย�างและกรณีศึกษาของกลยุทธ�การตลาด B2B ในหลายรูปแบบ เชน
� Sales Strategy 
   > Retention strategy : กลยุทธรักษาและสรางยอดขายจากลูกคาเดิม
   > Acquisition strategy : กลยุทธในการหาลูกคาใหม
� Innovation Strategy 

   > Technology – Start with Why, not What 
� Marketing Strategy 

   > Product Strategy : การพัฒนาสินคาและบร�การที่ใชของ B2B

   > Sales Strategy : การพัฒนากลยุทธการตลาดและการขายแบบ B2B

   > Right Customer Journey : การสราง Customer Journey ที่ทรงประสิทธ�ภาพของ B2B

        - Triggers / Awareness building 

        - Information Search 

        - Consideration 

� Mini-Workshop เพื่อลองนำความรูไปใชงานจร�ง

09:00 - 12:00 น

13:00 - 16:00 น

       - Purchase 

       - Experience 

       - Re-Purchase
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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 ทาง E-mail : center@marketingthai.or.th )

ค�าลงทะเบียนอบรม 
สมาช�กสมาคมฯ ทานละ 7,500 (+ VAT 7% = 525) รวมเปนเง�น 8,025 บาท
ผูสนใจทั่วไป     ทานละ 9,000 (+ VAT 7% = 630) รวมเปนเง�น 9,630 บาท 


