กําหนดการ
กิจกรรมสัมมนาวันที่ 29 มกราคม
08.30 – 09.00 น. ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน
09.00 – 09.20 น. พิธีเปิ ด กิจกรรม “ครบเครื่ องเรื่ องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่ น 2
- กล่าวต้อนรับ โดย พาณิ ชย์จงั หวัดเชียงราย คุณวนิดา ทิพย์ศกั ดิ
- กล่าวรายงาน โดย ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการการค้ายุคใหม่
คุณพรวิช ศิลาอ่อน
- กล่าวเปิ ดโครงการ โดย อธิบดีกรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
09.20 – 09.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพื่อการค้าดิจิทลั ของ DITP”
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อการเรี ยนรู ้การค้าดิจิทลั นางสาวกันยวัชร ภักดีผดุงแดน
09.30 – 10.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “ปรับมุมมองความคิด พิชิตโลกการค้าออนไลน์ ”
คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของกิจการ Penguin Eat Shabu
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. การบรรยาย หัวข้อ “ กูเกิล มากกว่าคําว่าโฆษณา บนโลกตลาดออนไลน์ ”
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน Google
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “ครบเครื่ อง เรื่ องการค้าออนไลน์”
คุณโซอี้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์
คนแรกของประเทศไทยที่ได้ LINE@ Certified Trainer
• เรี ยนรู ้ภาพรวมการค้าและการตลาดออนไลน์
• การค้าออนไลน์ในประเทศ และต่างประเทศ แตกต่างกันยังไง?
• เทคนิคการเขียน Content เพื่อการขายอย่างมืออาชีพ
• เรี ยนรู ้เครื่ องมือการทําการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) และการค้าออนไลน์
(E-Marketplace)
• ช่องทางการขายและการตลาดออนไลน์แบบไหนเหมาะกับสิ นค้าคุณ
14.00 – 15.00 น. การบรรยายหัวข้อ “พลิกโอกาสทางธุรกิจ พิชิตตลาดโลก กับอาลีบาบา”
โดย คุณสิ รินนั ท์ ทองเพ็ญ Alibaba Specialist
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “ซื้อง่าย ขายคล่อง กับช่องทางการชําระเงินออนไลน์” โดย
นายสมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี เป็ น ผูจ้ ดั การPayPal ประจําประเทศไทย
16.00 – 16.45 น. การเสวนาในหัวข้อ “ขนส่ง ฉับวัย อีกหนึ่งปั จจัยสําคัญบนตลาดการค้าออนไลน์” โดย

ผูแ้ ทนจาก บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
คุณวีระพงษ์ หอมคล้าย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย เขตภาคเหนือ
บริ ษทั ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด
16.45 – 17.00 น. สรุ ปการประชุมวันแรก และชี้แจงการเข้าร่ วม Work Shop
***********
กิจกรรมสัมมนาวันที่ 30 มกราคม 2562
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนผูเ้ ข้าอบรม
9.00 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
“การขึ้นแพลตฟอร์มเพื่อการขาย ช่องทางสิ นค้าไทยสู่ตลาดโลก กับอาลีบาบา”
คุณสิ รินนั ท์ ทองเพ็ญ Alibaba Specialist
PayPal “เพิ่มระบบการชําระเงิน บนร้านค้าออนไลน์ของคุณ”
คุณสมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี เป็ น ผูจ้ ดั การPayPal ประจําประเทศไทย
ไปรษณี ยไ์ ทย “เรี ยนรู ้ระบบการส่งสิ นค้าออนไลน์ กับไปรษณี ยไ์ ทย”
ผูแ้ ทนจาก บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หัวข้อ “สร้างโลกธุรกิจใหม่ ด้วยการตลาดออนไลน์”
คุณโซอี้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์
คนแรกของประเทศไทยที่ได้ LINE@ Certified Trainer
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ : คุณสุมน เอ็งปั ญญาเลิศ และคุณ นริ มล ปรี กานต์ ที่หมายเลข 023469000

