
กลยุทธกลยุทธ  การเจาะตลาดการเจาะตลาด
ตางประเทศเชิงปฏิบัติตางประเทศเชิงปฏิบัติ

การฝกอบรมโดยบรรยายควบคูไปกับการเลน Simulation GameSimulation Game
และการบรรยายแบบโตตอบ 2 ทาง ( Interactive  Lecture ) 
เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจการเจาะตลาดตางประเทศอยางชัดแจง 
โดยการสรางสถานการณและผลิตภัณฑสมมติเปนเครื่องชวยในการเรียนรู

• ศึกษาสภาพแวดลอมทัง้ในและตางประเทศ
• ทําการกําหนดตําแหนงผลิตภณัฑ  ตลาดเปาหมายและการแบงสวนตลาด ( STP )
• ฝกฝนการหาขอมูลตลาดตางประเทศจากแหลงขอมูลภายในประเทศ
• ฝกฝนการหาขอมูลตลาดตางประเทศเมื่อมีโอกาสเดินทางไปตางประเทศ
• ฝกฝนการตัง้ราคาขายและการเลือกชองทางการจดัจําหนายในตลาดตางประเทศ
• ฝกฝนการเลือกตลาดตางประเทศโดยสามารถเรียงลําดบัความสําคัญในการสรางผลกําไรใหกับบริษัท
• รายละเอียดของวิธีการเจาะตลาดและเขาไปหาคําสั่งซื้อในตลาดเปาหมายที่ไดเลือกแลว
• รายละเอียดของการทําสัญญาซื้อขาย      ทัง้ในรปูที่เปนการซื้อขายระหวางผูขายกับตัวแทนขาย
และระหวางผูขายกับผูซื้อสินคาโดยตรง

รองศาสตราจารย สุพจน   ชววิวรรธน  
( มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร )
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รวมกบั  

จัดอบรมเรื่อง  

International Marketing Penetration  International Marketing Penetration  StrategyStrategy
: Practical Approach: Practical Approach

รุนท่ีรุนท่ี    66 ::

INTERNATIONAL  TRANSPORT INTERNATIONAL  TRANSPORT 
& BUSINESS  SCHOOL& BUSINESS  SCHOOL

** ** สิทธิพิเศษสิทธิพิเศษ  สําหรบัสมาชกิสมาคมสําหรบัสมาชกิสมาคม
เมื่อลงทะเบยีนกอนเมื่อลงทะเบยีนกอน  5 5 ทานแรกทานแรก  

  รบัสวนลดเพิ่มรบัสวนลดเพิ่ม  500 500 บาทบาท  

คาอบรม            บุคคลทั่วไป    5,800 บาท
สมาคมทิฟฟา และศิษยเกา ITBS 5,500 บาท

(ไดรับยกเวน Vat 7% และสามารถหัก ณ ท่ีจายได  3 %)
** รวมเอกสาร  อาหารกลางวันและอาหารวาง **

วัน เวลา อบรม    25 - 26 ส.ค. 50  :  09.00 – 16.00  น. ( 12 ช่ัวโมง )

สถานที่อบรม      Windsor Suites Hotel (สุขมุวิท 18-20), Morakot Room, 12nd Floor

Tel. 0-2671-4004, 0-2671-5005 ext.300 
Fax.0-2671-8383 

www.itbsthai.com e-mail: itbs@itbsthai.com



ใบตอบรบัเขาอบรมหลกัสตูร  
กลยทุธ การเจาะตลาดตางประเทศเชิงปฏิบตัิ (12 ช่ัวโมง)  

ใบตอบรบัเขาอบรมหลกัสตูร  
กลยทุธ การเจาะตลาดตางประเทศเชิงปฏิบตัิ (12 ช่ัวโมง)  

INTERNATIONAL TRANSPORT  & BUSINESS  SCHOOL
THAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION

สมาชกิสมาคม..................................................................................................................
ขาพเจา.................................................…ตําแหนง......................................………...……………
บรษิัท....……………………………………………… ประเภทธุรกิจ...........................…………….................
ที่อยู……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………
TEL......................................................................……....…FAX............................ ...…………
www……………………………………………………..e-mail……………………………………………..……………..        

มีความประสงคจะเขารวมอบรม จํานวน..............ทาน   ดังน้ี 
1.............………...................................….................…TEL……………………………………………….        
2.......................….................................................... TEL………………………………………………. 
3.........................................................……………....…. TEL………………………………………………. 

ลงช่ือ........................……..............
(..................................................)       
................/................./.............…

** เง่ือนไขการชําระเงิน...เงินสดหรอืเช็คสั่งจาย   ในนาม   บรษิัท ทิฟฟา  จํากดั    
ท่ีอยู 3388/78  ช้ัน 22  อาคารสิรินรัตน  ถ.พระราม 4  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110
เลขประจําตัวผูเสียภาษี   3011762837    หรือ โอนเขาบัญชีช่ือ  บรษิัท ทิฟฟา จํากัด 
เลขท่ี 096 - 3 -00 -6797    ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาพระราม 4 ( อาคารสิรินรัตน ) บัญชีกระแสรายวัน

  รุนท่ีรุนท่ี  6 :   25 6 :   25 –– 26 26   สิงหาคมสิงหาคม  25502550

จัดอบรมโดย      International Transport & Business School
Tel.  0 - 2671 - 4004 , 0 - 2671 - 5005  ext. 300  
Fax. 0 -2671 - 8383   
www.itbsthai.com e-mail : itbs@itbsthai.com

สถานที่อบรม    Windsor Suites Hotel (สุขุมวิท 18-20), Morakot Room, 12nd Floor
วัน เวลา อบรม    25 – 26 ส.ค. 50  เวลา 09.00 - 16.00 น. ( 12 ชั่วโมง )
คาอบรม             บุคคลทั่วไป    5,800 บาท

สมาคมทิฟฟา และศิษยเกา ITBS 5,500 บาท
(ไดรบัยกเวน Vat 7% และสามารถหัก ณ ที่จายได  3 %)
** รวมเอกสาร  อาหารกลางวันและอาหารวาง **

สมาชกิสมาคม
ลงทะเบียนกอน 5 ทานแรก
รบัสวนลดเพิม่  500  บาท


