
LINE TIKTOKTIKTOKTIKTOK&
หลักสูตร การทําการตลาดและโฆษณาด�วย LINE และ TikTok

Social Media Marketing with

ก�าวทัน กลยุทธ�และเทคนิค
การทําการตลาด ให�ป�งได�! ด�วย 
LINE และ TIKTOK”

“
Introduction to LINE OA
     • ว�ธีการเพ��ม หร�อ ลบ แอดมิน ใน Line OA
     • ว�ธีการตกแต�งหน�า Profile ของ Line OA ให�ดูสวยงามและน�าเชื่อถือ
     • ว�ธีการสมัครยื่นเป�นบัญชีรับรอง (โล�นํ้าเง�น)
     • ว�ธีการตั้งข�อความต�อนรับและตอบกลับอัตโนมัติ
     • ว�ธีการทํา Rich Menu (เมนูลัดสําหรับต�อนรับลูกค�า)
     • ฯลฯ

LINE OA - Main Features
    • การ Broadcast ข�อความในรูปแบบต�าง ๆ
    • ว�ธีการสร�าง Rich Message และ การประยุกต�ใช�งาน
    • ว�ธีการสร�าง Rich VDO และ การประยุกต�ใช�งาน
    • ว�ธีการสร�าง Card Based Message และ การประยุกต�ใช�งาน
    • ว�ธีการสร�างคูปองส�วนลด
    • ว�ธีการใช� บัตรสะสมแต�ม (กระตุ�นให�ลูกค�ามาซื้อซํ้า)
        

LINE Ads Platform
     • เร�ยนรู�การทําโฆษณาด�วยเคร�่องมือ Line Ads Platform 
        (เคร�่องมือการทําโฆษณาแบบใหม�ล�าสุดของ Line) Introduction to TikTok

         • เร�ยนรู�ส�วนประกอบต�าง ๆ ของแอป TikTok
         • เร�ยนรู�เคร�่องมือต�าง ๆ ของแอป 
         • เร�ยนรู�หลัก Algorithm ในการเลือกแสดง VDO ที่หน�า Feed

 TikTok in action  
 + Tips & Tricks
         • เร�ยนรู�ว�ธีการเตร�ยมตัวก�อนสร�าง Contents
         • เร�ยนรู�รูปแบบ Content ยอดนิยม ของ TikTok ในไทย
         • Case study ของ Content รูปแบบต�าง ๆ ที่มียอดว�วเกิน 100k
         • เร�ยนรู�ว�ธีการเพ��มยอดว�วของ VDO
         • เทคนิคลับ ของชาว TikTokers
         • Workshop การสร�าง TikTok VDO แบบจับมือทํา

TikTok Ads
         • เร�ยนรู�การทําโฆษณาผ�านแอปแบบง�าย ๆ
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สนใจติดตอสอบถามที่ ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ 

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

สมาชิกศูนยฯ รับสวนลด 10 % 

สมาชิกศูนยฯ 1,500 บาท / ป 

พรอมรับสิทธิประโยชนกับทางศูนยฯ 

(ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูที่สํารองที่นั่ง

ลวงหนากอน)

โอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) 

สาขาศรีวราทาวนอินทาวน บัญชีออมทรัพย

เลขที่ 609-2-01313-6 

***หมายเหตุ หากตองการยกเลิกหลักสูตรตองแจงลวงหนาอยางนอย 3 วัน 

มิฉะนั้นทานตองชําระคาใชจายรอยละ 30 ของคาธรรมเนียมการอบรม

การชําระเงิน

ชําระโดยสั่งจายเช็ค/แคชเชียรเช็ค ขีดครอม 

สั่งจายในนาม 

"บริษัท ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ จํากัด" 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105539066692

1755 ซ.ลาดพราว 94 ถ. ลาดพราว แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
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Line

เว็บไซต

1. เพ�่อให�ผู�เข�าอบรมสามารถนําเทคนิคต�าง ๆ มาประยุกต�ใช�
    ในการทําการตลาดและโฆษณา บนแอปพลิเคชัน Line & TikTok ได�อย�างรวดเร็ว 
    เข�าใจง�าย และตรงจ�ด อย�างมีประสิทธิภาพ
2. เร�ยนรู�การทําธุรกิจผ�าน Line OA ที่เป�นตัวช�วยธุรกิจในการเก็บข�อมูล รวมลูกค�าเก�า 
     ที่สามารถพ�ดคุย ตอบคําถาม และส�งข�อมูลข�าวสาร รวมถึงส�งโปรโมชั่นดี ๆ 
     ให�กับลูกค�าได�อย�างตรงกลุ�มเป�าหมายอีกด�วย
3. เร�ยนรู�ว�ธีการทําโฆษณา Tips & Tricks ที่สามารถเข�าถึงกลุ�มลูกค�าใหม� ๆ 
     และเพ��มช�องทางในการขายบน TikTok
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