
 

ການຝກຶອບົຮມົ 

ຫ ວົຂ ໍ້ Digital Content Marketing ການຕະ ຫ າຼດຝາ່ວກິິດ ໂຄວດິ 19 

ສູນພ ດັທ ະ ນາຕໍົ້ນກ້າທ ລຸະ ກິດ Laos SME Center 

20-21 ມຖິ ນຸາ 2020 

ເ ວລາ 8.30-16.30 

ບາ້ນໂພນປາເ ປົໍ້ໍ້າ ເ ມອືງສີສັດຕະ ນາກ ນະ ຄອນຫ ວຼງວຽງຈນັ 

 

ຫ ລກັການແ ລະ ເ ຫ ດຜນົ 

 ເນ ື່ ອງຈາກປັດຈບຸນັ ໂລກມກີານປື່ ຽນແປງເຂ ົ້າສ ື່ ຢຸກ ດຈິຕິອນ ການຄ ົ້າຂາຍ ການດ າເນນີທຸລະກດິ ກ ື່ ເລີື່ ມ
ເຂ ົ້າສ ື່ ໂລກອອນລາຍເຊື່ ນກນັ ຢິື່ ງໃນຂະນະນີ ົ້ ມໂີລກລະບາດ ເຊ ົ້ອພະຍາດ ໂຄວດິ 19 ເຂ ົ້າມາຢິື່ ງເຮດັໃຫ ົ້ຜ ົ້ຄ ນເລີື່ ມ
ຄຸ ົ້ນຊນິກບັການຄ ົ້າຂາຍ ການປະຊຸມ ການເຮດັວຽກເທງີຊື່ ອງທາງອອນລາຍຫຼາຍຂ ົ້ນ. 

 ທຸກທຸລະກດິຈ ງຕ ົ້ອງປັບໂຕເຂ ົ້າຫາໂລກອອນລາຍຫຼາຍຂ ົ້ນ ບ ື່ ເຊື່ ນນັ ົ້ນຈະບ ື່ ສາມາດເຂ ົ້າສ ື່ ຕະຫຼາດການ
ແຂື່ ງຂນັໄດ ົ້. ທຸລະກດິໃດເລີື່ ມກື່ ອນຈ ງຈະມໂີອກາດກື່ ອນ ທຸລະກດິໃດເລີື່ ມຕ ົ້ນຊ ົ້າກ ື່ ຈະເສຍປຽບ ແລະເສຍ
ໂອກາດ. 

 ຢື່ າງໃດກ ື່ ຕາມ ໃນເມ ື່ ອການແຂື່ ງຂນັທາງອອນລາຍເປັນໂອກາດ ຈ ງເຮດັໃຫ ົ້ຜ ົ້ຄ ນເລີື່ ມເຂ ົ້າສ ື່ ສະໜາມ
ແຂື່ ງຂນັນີ ົ້ຫຼາຍຂ ົ້ນ ຜ ົ້ທີື່ ເຮດັການຕະຫຼາດອອນລາຍໃນເລີື່ ມຕ ົ້ນ ຈ  ງເລີື່ ມຮ ົ້ສ ກວື່ າ ການແຂື່ ງຂນັເລີື່ ມຍາກຂ ົ້ນ ໃນ
ຂະນະທີື່ ຜ ົ້ເຂ ົ້າມາສ ື່ ຕະຫຼາດໃຫມື່ ກ ື່ ຮ ົ້ສ ກວື່ າຍາກຫຼາຍ. ເພາະການຕະຫຼາດທາງອອນລາຍ ໄຜໆ ກ ື່ ສາມາດເຂ ົ້າມາ
ເຮດັໄດ ົ້ງື່ າຍ ລາຄາຖ ກ ແລະເຂ ົ້າຮອດຜ ົ້ຄ ນໄດ ົ້ທ ື່ ວເຖ ງ.  

 ໃນເມ ື່ ອການຕະຫຼາດງື່າຍ ການເຂ ົ້າມາແຂື່ ງຂນັງື່າຍ ແຕື່ ຜ ົ້ທີື່ ຈະປະສ ບຄວາມສ າເລດັ ແລະໄດ ົ້ຮບັໄຊຊະນະ
ໄດ ົ້ ຄ  ຜ ົ້ທີື່ ມຄີວາມສາມາດໃນການໃຊ ົ້ຢຸດທະສາດໃນການແຂື່ ງຂນັເປັນ. ໜ ື່ ງໃນຢຸດທະສາດທີື່ ທາງເຮ າຈະສະເໜ ີຄ  
ການເຮດັການຕະຫຼາດອອນລາຍດ ົ້ວຍການເລື່ ນເນ ົ້ອຫາ ສາລະ ທີື່ ນື່ າສ ນໃຈ ດ ງດ ດຜ ົ້ຄ ນໃຫ ົ້ເຂ ົ້າມາຍື່ ຽມຊ ມ ແລະ 
ເຂ ົ້າມາຮ ົ້ຈກັສນິຄ ົ້າຂອງທື່ ານ ແລະ ກາຍເປັນລຸກຄ ົ້າຂອງທື່ ານ ແລ ົ້ວຍງັສາມາດຮກັສາຖານລ ກຄ ົ້າເກ ື່ າໃຫ ົ້ມຄີວາມ
ຈ ງຮກັພກັດຕີ ື່ ສນິຄ ົ້າຂອງທື່ ານບ ື່ ປື່ ຽນແປງໄປຫາຄ ື່ ແຂື່ ງ. ໂດຍຢຸດທະສາດນັ ົ້ນເຮ າເອີ ົ້ນວື່ າ “Content 
Marketing” ໃນເນ ົ້ອຫາ ການຝ ກອ ບຮ ມນີ ົ້ ຜ ົ້ຮຽນຈະໄດ ົ້ເຂ ົ້າໃຈ ແລະ ຝ ກເຮດັ Content Marketing ໃນຮ ບ
ແບບຕື່ າງໆ ຕະຫຼອດທັ ົ້ງສອງມ ົ້ເຕມັໆ. 

ເ ນໍື້ອຫ າ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງ Content Marketing ແລະ ເປັນຫຍງັຕ ົ້ອງໃຊ ົ້ Content Marketing 



2. ປະເພດຂອງ Content Marketing ປະກອບດ ົ້ວຍຈກັປະເພດ ແລະ ແຕື່ ລະປະເພດຈະໃຊ ົ້ເຮດັການ
ຕະຫຼາດກບັສ ນຄ ົ້າປະເພດໃດ?   

3. ເທຣນັ ກະແສ Content ໃນປັດຈບຸນັ ແລະ ໃນອະນາຄ ດ  
4. Customer Persona, ຄ ົ້ນຫາກຸື່ ມລ ກຄ ົ້າເປ ົ້າຫມາຍຂອງທື່ ານ 
5. ຈດິຕະວທິະຍາ ແລະກະບວນການຊ ົ້ສນິຄ ົ້າ  
6. ການເຮດັການຕະຫຼາດອອນລາຍໃນແຕື່ ລະກະບວນການຊ ົ້ສນິຄ ົ້າ  
7. ການເຮດັການຕະຫຼາດແບບ B2B ແລະ ການເຮດັການຕະຫຼາດແບບ B2C 
8. ການຂຽນຄອນເທນັໃຫ ົ້ໂດນໃຈ 
9. ການສ ົ້າງກາຟຟິກແບບງື່າຍໆ ແຕື່ ຄ ນປະທບັໃຈ ຢາກເຂ ົ້າມາເບີື່ ງ ມາໄລ ົ້ ມາຊ ົ້ສນິຄ ົ້າ 
10. ການສ ົ້າງຄບິແບບງື່າຍໆ ດ ົ້ວຍໂທລະສບັມ ຖ  
11. ການໄລ ົ້ສ ດ 
12. ການສ ົ້າງ Story telling ເພ ື່ ອສ ົ້າງແບຣນດໃ໌ຫ ົ້ສນິຄ ົ້າ ແລະ ບ ລກິານ 
13. ຍຸດທະສາດການໂພສຂາຍສນິຄ ົ້າໃຫ ົ້ລ ກຄ ົ້າຢາກຊ ົ້ 
14. ການວາງແຜນການຕະຫຼາດ Content marketing 
15. ການຊ ົ້ໂຄສະນາ ໃຫ ົ້ກ ງກຸື່ ມເປ ົ້າໝາຍ 
16. ການວເິຄາະ ແລະ ການປະເມນີຜ ນການຕະຫຼາດ  

ວທິ ກີານຝກຶອບົຮມົ 

- ການບນັຍາຍ 
- ການຝ ກປະຕບິດັ Workshop  

ສະ ຖ ານທ ີ່ຝກືອບົຮມົ 

ສ ນພດັທະນາຕ ົ້ນກ ົ້າທຸລະກດິ Laos SME Center ບ ົ້ານໂພນປາເປ ົ້າ ເມ ອງສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ຄາ່ລງົທ ະ ບຽນ ປ ກກະຕ ິທື່ ານລະ 850,000 ກບີ ລ ງທະບຽນກື່ ອນວນັທີື່  14 ນີ ົ້ຈະໄດ ົ້ສື່ ວນຫຸຼດ 20% ຄງເຫຼ  ອ 
680,000 ກບີ ລາຄານີ ົ້ລວມອາຫານທື່ ຽງ ອາຫານວື່ າງ ເອກກະສານປະກອບການຮຽນ ແລະ ໃບຢັື່ ງຢ ນຈ ບ
ຫຼກັສ ດ 

ສົນໃ ຈ ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີື່ ມເຕມີທີື່  ໂທ/Whats app 020-54499403  

 

 


