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แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่
                    nsight = Mental vision
                    Thailand 4.0 (From Traditional to Digital)
                    Thailand Online Landscape
การวิเคราะห์อินไซท์ของลูกค้า (Customer Insight Analysis)
เพื่อสร้างความผูกพันต่อลูกค้า (Customer Engagement)       
                    Consumer Trend
                    Customer Insight
                    Customer Engagement (Emotional Attachment)
Marketing Best Practices Developed from Consumer Insight  
การเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าอย่างยั่งยืน
                    Digital Consumers
                    Tree Theory: Brand Core Value
                    Personalization Of Marketing
                    Word-of-Mouth: Consumer-Generated Media (CGM)
                    Forms of advertising
                    Internet Behavior
                    Model of Buyer Behavior
 กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ที่มีประสิทธิผล
                    Human Value Marketing
                    Consumer Centric Marketing
Customer Experience Management Strategy
                    Customer Experience Management (CEM)
                    Positive Experience

ปัจจัยความสำเร็จทางการตลาดปัจจุบัน ด้วย  Content Marketing 

Storytelling กับการสื่อสารการตลาดยุคใหม่

กลยุทธ์การใช้ Storytelling กับบริบทในการสร้าง Brand

      • Storytelling กับการสร้าง Corporate Brand 

        กับการสร้าง Product Brand

เคล็ดลับ 4 ประการในการสร้าง Story ( Four elements of Story) 

      • message, conflict, character and plot with story map

Storytelling & digital media

      • ความเข้าใจเชิงลึกกับลูกค้ายุคดิจิตอล (Customer Insight in Digital Era)       

      • เจาะวิธีคิดของ รูปแบบการเล่าเรื่อง ในสื่อดิจิตอล  

        (The character of digital story) 

เทคนิคการสร้าง Story แบบส่ือสารทางเดียวกับสื่อสารสองทาง

      • (Structure of digital storytelling, 

         both linear and interactive story)

Storytelling กับการตลาดบนโลกโซเชี่ยล (FaceBook, IG ,blog, youtube)

การทำการตลาดด้วย  video storytelling  

การทำการตลาดบนมือถือด้วย storytelling

แนวทางการสร้าง Story Flow ที่โดนใจลูกค้า

      • Story Flow: practical lesson, brainstorming, planning and developing

Course Outline

หลักสูตร : กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด

     ในยุคที่ "Content" คือพระเอก กระแสของ 
Storytelling ก็กลับมาพูดถึงบ่อยขึ้นอีกครั้ง อย่าง
เช่นในโลกของการตลาด  เนื้อหาอย่างไรจะสะกด
ลูกค้าให้สนใจ ติดตาม ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์  หรือสื่อ
ออนไลน์ต่างๆเสมือนลูกค้าเดินทางไปกับเราในเรื่อง
เล่านั้น  ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เนื้อหาทั่วไป ในแง่ของ
การทำงาน เรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความ
สำเร็จของการนำเสนอ (Presentation) ที่ทรงพลัง
และสร้างการนำเสนอผ่านการเล่าเรื่องที่น่าชวน
ติดตาม  น่าจดจำ  แต่ก็ใช่ว่าใครๆ  จะทำ  Story 
content ได้ดี และมีเสน่ห์ น่าอ่าน น่าฟัง หลักสูตร
Storytelling  for  Marketing  นี้จะมาเล่าถึงวิธี 
ขั้นตอนและข้อสังเกตต่างๆ  ทั้งแง่มุมของการใช้
ภาษา และความคิดสร้างสรรค์  ตลอดจนแนวทาง
การสร้างStory Flow ที่โดนใจลูกค้า ให้นำกลับไป
คิด ไปปรับใช้ในการสร้าง  Storytelling เรื่องเล่า
ทางการตลาดเพื่อสร้าง
ยอดขายของเรา
ต่อไป

อังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 
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"ศิลปะการเล่าเรื่องและสร้างเรื่องเล่า ปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับการตลาดยุคใหม่"
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Objective

ปัจจัยความสำเร็จทางการตลาดปัจจุบัน ด้วย  Content Marketing 

Storytelling กับการสื่อสารการตลาดยุคใหม่

กลยุทธ์การใช้ Storytelling กับบริบทในการสร้าง Brand

      • Storytelling กับการสร้าง Corporate Brand 

        กับการสร้าง Product Brand

เคล็ดลับ 4 ประการในการสร้าง Story ( Four elements of Story) 

      • message, conflict, character and plot with story map

Storytelling & digital media

      • ความเข้าใจเชิงลึกกับลูกค้ายุคดิจิตอล (Customer Insight in Digital Era)       

      • เจาะวิธีคิดของ รูปแบบการเล่าเรื่อง ในสื่อดิจิตอล  

        (The character of digital story) 

เทคนิคการสร้าง Story แบบส่ือสารทางเดียวกับสื่อสารสองทาง

      • (Structure of digital storytelling, 

         both linear and interactive story)

Storytelling กับการตลาดบนโลกโซเชี่ยล (FaceBook, IG ,blog, youtube)

การทำการตลาดด้วย  video storytelling  

การทำการตลาดบนมือถือด้วย storytelling

แนวทางการสร้าง Story Flow ที่โดนใจลูกค้า

      • Story Flow: practical lesson, brainstorming, planning and developing

หลักสูตร : กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด

เข้าใจความหมายและหลักการของ Storytelling รวมถึงข้อแตกต่างการทำการตลาดแบบ

Storytelling และการตลาดแบบอื่น

เรียนรู้ถึงการใช้กลยุทธ์ Storytelling ในการสร้าง Corporate Brand และ Product Brand 

เพื่อการสร้างแบรนด์ที่แตกต่างและโดนใจลูกค้า

สามารถนำเคล็ดลับต่าง ๆ มาสร้างรูปแบบการเล่าเรื่อง Storytelling ให้มีความน่าสนใจและ

ดึงดูดลูกค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการประยุกต์ใช้ Storytelling กับตลาดบนโลกโซเชียล

สามารถปรับ Storytelling ไปใช้ควบคู่กับการทำการตลาดได้หลายประเภทเช่น Video Storytelling

หรือ Digital storytelling with mobile phone เป็นต้น

เรียนรู้ถึงขั้นตอนการสร้าง Story Flow ตั้งแต่ Brainstorming จนถึง Planning and Developing 

เพื่อสร้าง Storytelling ที่สามารถเจาะลึกความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Storytelling

     ในยุคที่ "Content" คือพระเอก กระแสของ 
Storytelling ก็กลับมาพูดถึงบ่อยขึ้นอีกครั้ง อย่าง
เช่นในโลกของการตลาด  เนื้อหาอย่างไรจะสะกด
ลูกค้าให้สนใจ ติดตาม ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์  หรือสื่อ
ออนไลน์ต่างๆเสมือนลูกค้าเดินทางไปกับเราในเรื่อง
เล่านั้น  ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เนื้อหาทั่วไป ในแง่ของ
การทำงาน เรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความ
สำเร็จของการนำเสนอ (Presentation) ที่ทรงพลัง
และสร้างการนำเสนอผ่านการเล่าเรื่องที่น่าชวน
ติดตาม  น่าจดจำ  แต่ก็ใช่ว่าใครๆ  จะทำ  Story 
content ได้ดี และมีเสน่ห์ น่าอ่าน น่าฟัง หลักสูตร
Storytelling  for  Marketing  นี้จะมาเล่าถึงวิธี 
ขั้นตอนและข้อสังเกตต่างๆ  ทั้งแง่มุมของการใช้
ภาษา และความคิดสร้างสรรค์  ตลอดจนแนวทาง
การสร้างStory Flow ที่โดนใจลูกค้า ให้นำกลับไป
คิด ไปปรับใช้ในการสร้าง  Storytelling เรื่องเล่า
ทางการตลาดเพื่อสร้าง
ยอดขายของเรา
ต่อไป

  รองผู้อำนวยการอาวุโส Corporate Branding 

  GMM GRAMMY

  ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารกรรมการ

  ผู้จัดการบริษัท Bliss Publishing 

  กรรมการผู้จัดการบริษัท Talent 1 Movie Studio 

  สร้างภาพยนตร์และซีรี่ย์ในเครือ M Pictures

  อาทิเช่น ซีรีย์เรื่อง “7วันจองเวร”

อังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 

"ศิลปะการเล่าเรื่องและสร้างเรื่องเล่า ปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับการตลาดยุคใหม่"

ประสบการณ์การทำงาน


