หลักสูตร การทําการตลาดและโฆษณาดวย LINE และ TikTok

Social Media Marketing with

& TIKTOK

LINE

COURSE OUTLINE

Introduction
to LINE OA
• ว�ธีการเพ��ม หร�อ ลบ แอดมิน ใน Line OA

ชวงเชา

“

กาวทัน กลยุทธและเทคนิค
การทําการตลาด ใหปงได! ดวย
LINE และ TIKTOK

”

• ว�ธีการตกแตงหนา Profile ของ Line OA ใหดูสวยงามและนาเชื่อถือ
• ว�ธีการสมัครยื่นเปนบัญชีรับรอง (โลนํ้าเง�น)
• ว�ธีการตั้งขอความตอนรับและตอบกลับอัตโนมัติ
• ว�ธีการทํา Rich Menu (เมนูลัดสําหรับตอนรับลูกคา)
• ฯลฯ

LINE
OA - Main Features
• ว�ธีการซื้อ Premium ID เพ�่อสรางแบรนด

• ว�ธีการเพ��ม หร�อ ลบ แอดมิน ใน Line OA
• ว�ธีการตกแตงหนา Profile ของ Line OA ใหดูสวยงามและนาเชื่อถือ
• ว�ธีการสมัครยื่นเปนบัญชีรับรอง (โลนํ้าเง�น)
• ว�ธีการตั้งขอความตอนรับและตอบกลับอัตโนมัติ
• ว�ธีการทํา Rich Menu (เมนูลัดสําหรับตอนรับลูกคา)
• ฯลฯ

LINE Ads Platform

• เร�ยนรูการทําโฆษณาดวยเคร�่องมือ Line Ads Platform
(เคร�่องมือการทําโฆษณาแบบใหมลาสุดของ Line)
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ชวงบาย

Introduction
to TikTok
• เร�ยนรูสวนประกอบตาง ๆ ของแอป TikTok

• เร�ยนรูเคร�่องมือตาง ๆ ของแอป
• เร�ยนรูหลัก Algorithm ในการเลือกแสดง VDO ที่หนา Feed

TikTok in action
+ •Tips
& Tricks
เร�ยนรูว�ธีการเตร�ยมตัวกอนสราง Contents

• เร�ยนรูรูปแบบ Content ยอดนิยม ของ TikTok ในไทย
• Case study ของ Content รูปแบบตาง ๆ ที่มียอดว�วเกิน 100k
• เร�ยนรูว�ธีการเพ��มยอดว�วของ VDO
• เทคนิคลับ ของชาว TikTokers
• Workshop การสราง TikTok VDO แบบจับมือทํา

TikTok
Ads
• เร�ยนรูการทําโฆษณาผานแอปแบบงาย ๆ
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Objective
1. เพ�่อใหผูเขาอบรมสามารถนําเทคนิคตาง ๆ มาประยุกตใช
ในการทําการตลาดและโฆษณา บนแอปพลิเคชัน Line & TikTok ไดอยางรวดเร็ว
เขาใจงาย และตรงจ�ด อยางมีประสิทธิภาพ
2. เร�ยนรูการทําธุรกิจผาน Line OA ที่เปนตัวชวยธุรกิจในการเก็บขอมูล รวมลูกคาเกา
ที่สามารถพ�ดคุย ตอบคําถาม และสงขอมูลขาวสาร รวมถึงสงโปรโมชั่นดี ๆ
ใหกับลูกคาไดอยางตรงกลุมเปาหมายอีกดวย
3. เร�ยนรูว�ธีการทําโฆษณา Tips & Tricks ที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาใหม ๆ
และเพ��มชองทางในการขายบน TikTok
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สนใจสมัครหลักสูตร
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25 พ.ค. 65 เวลา 09.00-16.00 น.

คาธรรมเนียม 4,800 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
สมาชิกศูนยฯ รับสวนลด 10 %
สมาชิกศูนยฯ 1,500 บาท / ป
พรอมรับสิทธิประโยชนกับทางศูนยฯ
(ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูที่สํารองที่นั่ง
ลวงหนากอน)

ชื่อ
ตําแหนง/ฝาย
E-mail
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การชําระเงิน

ชื่อ
มือถือ

ตําแหนง/ฝาย
E-mail
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ชื่อ
มือถือ

ตําแหนง/ฝาย
E-mail
ชื่อบริษัท/องคกร
สำนักงานใหญ่

สาขา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

โอนเงินเขาบัญชี

ประเภทธุรกิจ
มือถือ
ที่อยู
ชื่อผูประสานงาน
ตําเเหนง/ฝาย
โทรศัพท์

ชําระโดยสั่งจายเช็ค/แคชเชียรเช็ค ขีดครอม
สั่งจายในนาม
"บริษัท ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ จํากัด"
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105539066692
1755 ซ.ลาดพราว 94 ถ. ลาดพราว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

มือถือ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)
สาขาศรีวราทาวนอินทาวน บัญชีออมทรัพย
เลขที่ 609-2-01313-6

โทรสาร
E-mail

***หมายเหตุ หากตองการยกเลิกหลักสูตรตองแจงลวงหนาอยางนอย 3 วัน
มิฉะนั้นทานตองชําระคาใชจายรอยละ 30 ของคาธรรมเนียมการอบรม

สนใจติดตอสอบถามที่ ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ
โทร : 085-485-8825 หรือ www.sbdc.co.th

