การเพิม่ คุณค่าสิ นค้าด้วยบรรจุภณั ฑ์

Course outline
การเพิม่ คุณค่ าสิ นค้ าด้ วยบรรจุภัณฑ์
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
Sale/Service/Management Consultant

“สร้ างแบรนด์ สินค้าให้ น่าจดจา ด้ วยบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่มีคุณค่า”
หลักการ/แนวความคิด
 บรรจุภณั ฑ์ถือเป็ นปราการด่านแรกที่ผบู ้ ริ โภคจะมองเห็น เมื่อผูบ้ ริ โภคเห็นบรรจุภณั ฑ์แล้วเกิดความ
ประทับใจ สะดุดตาในทุกองค์ประกอบของบรรจุภณั ฑ์

ก็สามารถที่จะโน้มน้าวใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิด

ความสนใจและต้องการที่จะรับรู ้ขอ้ มูลต่างๆของตัวสิ นค้านั้นๆให้มากขึ้น บรรจุภณั ฑ์จึงถือเป็ นกล
ยุทธ์ทางการตลาดอีกทางหนึ่งที่ผผู้ ลิตจะสามารถสร้างบรรจุภณั ฑ์ให้ เป็ นที่ ดึงดูด ตาดึงดูดใจ ทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจ อยากเข้ามาหยิบบ รรจุภณั ฑ์พิจารณารู ปลักณ์และรายละเอียดของตัวสิ นค้า
รวมไปด้วย จนทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับใจในตัวสิ นค้านั้นโดยไม่รู้ตวั (First Impression)
 ดังนั้น เราจึงต้องเรี ยนรู ้ความสาคัญของการทาบรรจุภณั ฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดที่มีผบู ้ ริ โภคเป็ นผู ้
เลือก บรรจุภณั ฑ์ที่โดดเด่นจะช่วยเพิ่มมูลค่าห้กบั ตัวสิ นค้าและองค์กร ช่วยเพิ่มยอดขาย ผูบ้ ริ โภคเองก็
อยากเก็บบรรจุภณั ฑ์ ของสิ นค้านั้นไว้เพราะภาพลักษณ์ที่สวยงาม เป็ นการโฆษณาสิ นค้าได้ในระยะ
ยาว เพราะเมื่อผูบ้ ริ โภคหยิบบรรจุภณั ฑ์น้ นั ขึ้นมาเมื่อใด ก็จะเห็นว่าสิ นค้านั้นเป็ นแบรนด์อะไร สร้าง
การจดจาแบรนด์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยไม่รู้ตวั
 ผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปจะได้เรี ยนรู ้จุดสาคัญต่างๆในการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ เพื่อให้บรรจุภณั ฑ์ที่ออกมา
เหมาะสมกับตัวสิ นค้า และยังเป็ นการโฆษณาสร้างแบรนด์ให้กบั ตัวสิ นค้าและองค์กรได้ในระยะยาว
“สร้างแบรนด์สินค้าให้น่าจดจา ด้วยบรรจุภณั ฑ์ที่มีคุณค่า”

วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รู้ถึงความสาคัญของบรรจุภณั ฑ์ที่มีต่อตัวสิ นค้า

การเพิม่ คุณค่าสิ นค้าด้วยบรรจุภณั ฑ์


เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รู้ถึงการเพิม่ คุณค่าสิ นค้าด้วยบรรจุภณั ฑ์



เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู้กระบวนการออกแบบบรรจุภณั ฑ์



เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริ ง

เนือ้ หาหลักสู ตร
 เรี ยนรู ้การตลาดในยุคปั จจุบนั
 บรรจุภณ
ั ฑ์มีผลอย่างไรต่อตัวสิ นค้า
 ภาพลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลอย่างไรต่อองค์กร
 มูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นได้ดว้ ยบรรจุภณ
ั ฑ์
 บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สร้างจุดเด่นสะดุดตาให้กบั ตัวสิ นค้า
 เรี ยนรู ้ความหมายของ อย. และ จีเอ็มพี


Workshop

แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

 จินตนาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะกับตัวสิ นค้า
 แต่ละกลุ่มให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็น
 วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุ ง
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
 หลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
 กระบวนการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
 รู ปทรงของตัวสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม
 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ภายใน
 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ภายนอก
 ฉลาก ข้อความ ตัวอักษร รู ปภาพประกอบ
 การใช้สีกบั จิตวิทยาต่อผูบ้ ริ โภค
 วัสดุของบรรจุภณ
ั ฑ์
 บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะกับผูบ้ ริ โภคแต่ละวัย
 บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเก็บไว้ใช้งานต่อได้
 ระบบการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
 ระบบการพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
 การติดต่อว่าจ้างออกแบบ/พิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์

การเพิม่ คุณค่าสิ นค้าด้วยบรรจุภณั ฑ์
 วงจรแผนการตลาดสู่ กลยุทธ์บรรจุภณ
ั ฑ์
 การติดตาม การปรับปรุ ง การตอบจากผูบ้ ริ โภค
 กรณี ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร


Workshop

แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะกับตัวสิ นค้า
 แต่ละกลุ่มให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็น
 วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุ ง
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
 สรุ ปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้ารับการอบรม
 ข้อคิดฝากให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดการพัฒนาที่ดียงิ่ ขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)


การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์



เน้นให้มีส่วนร่ วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมออกมา



ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
 Psychology for motivated thinking (

การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุน้ ความคิด)

 Training interactive for leverage the real performance (

การฝึ กอบรมเชิงโต้ตอบสาหรับการใช้

ประโยชน์จากการปฏิบตั ิจริ ง)
 Psychology (

จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

คือการนาจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึ กอบรม และกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนอยูต่ ลอดในเชิงโต้ตอบ
แบบอินเตอร์แอคทีฟ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้


ทุกระดับ

