วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560
เรื่ อง ขอเรี ยนเชิญเข้ าร่ วม งานสัมมนา ‘The New Era of Digital for Business Solutions’
“ ก้ าวสู่ธุรกิจยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีด้านดิจิตอล ”
เรียน ผู้จัดการฝ่ ายไอที, ผู้ดูแลระบบไอทีในองค์ กร, ผู้จัดการฝ่ ายจัดซือ้ , ผู้จัดการโรงงาน

บราเดอร์ ผู้นาด้ านโซลูชนั เทคโนโลยีการพิมพ์แบบครบวงจรของโลก จับมือผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั ระดม
ความคิดชี ้เทรนด์กระแสโลก เตรี ยมความพร้ อมเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับการเติบโตทางธุรกิจให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการชันน
้ าของ
ไทย ด้ วยการนาเสนอโซลูชนั และเทคโนโลยีพร้ อมผู้คร่ าหวอดในวงการด้ านเทคโนโลยี ผ่านทางงานสัมมนา ‘The New Era of
Digital for Business Solutions’ การจัดสัมมนาครัง้ นี ้มุ่งให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรภาครัฐ, ภาคเอกชน และธุรกิจทัว่ ไปใน
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้ เคียง
ในงานดังกล่าวนี ้ ท่านจะได้ พบกับเรื่ องราวที่น่าสนใจ เช่น Digital for Business Solutions and Digital
Transformation การเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสูโ่ ลกดิจิตอล , Brother New Business Solutions เทคโนโลยีสดุ ล ้าจากบราเดอร์
พร้ อมมาร่วมอัพเดตความปลอดภัยหัวข้ อ " วิธีการป้องกันองค์กรจากภัยคุกคาม " โดยกูรูด้านซีเคียวริ ตี ้ชื่อดังของเมืองไทย
อ.ปริ ญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญและประธานผู้ก่อตัง้ บริ ษัท ACIS Online จะมาอธิบายแนวทางให้ ท่านได้ ทราบถึงภัยร้ าย
ในโลกดิจิตอลและการป้องกันไม่ให้ องค์กรของท่านโดนคุกคามจากโลกไซเบอร์
จึงใคร่ขอเรี ยนเชิญท่านผู้จดั การฝ่ ายไอที, ผู้ดแู ลระบบไอที, ผู้จดั การโรงงาน, ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อหรื อส่วนที่เกี่ยวข้ อง
เข้ าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รี สอร์ ท
จ.ชลบุรี ห้ องริ มทะเล ชัน้ 1 โดยไม่ มีค่าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้

ขอแสดงความนับถือ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี !!
ทุกที่ นัง่ ได้รบั ของที่ ระลึกและลุ้นรับ
รางวัล
รางวัล

ฝ่ ายประสานการจัดงาน

สอบถามข้ อมูลที่ ณัชชา ชูประดิษฐ์ โทร. 02-001-9973 โทรสาร. 02-277-5117 Email: event1@etpnews.com
หมายเหตุ : 1. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้ าร่ วมงานจะมีทีมงานติดต่อกลับไปยืนยันอีกครัง้
2. ผู้จดั งานได้ จดั เตรี ยมเอกสารการบรรยาย, อาหารว่าง, อาหารกลางวันและของที่ระลึกสาหรับผู้ลงทะเบียนทุกท่าน
3. รับผู้เข้ าร่ วมสัมมนา 2- 3 ท่าน / บริ ษัทหรื อองค์กร กรุ ณานานามบัตรมาวันงานด้ วยค่ะ

Page 1 of 3

‘The New Era of Digital for Business Solutions’
วันพฤหัสบดีท่ ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รี สอร์ ท จ.ชลบุรี ห้ องริมทะเล ชัน้ 1

Time

Agenda

09.00 – 09.30

Registration

09.30 – 09.40

Welcome Speech :The New Era of Digital for Business Solutions
ก้ าวสูธ่ ุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีด้านดิจิตอล
โดย ผูบ้ ริ หารระดับสูงจาก บราเดอร์ ประเทศไทย จากัด

09.40 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 14.50
14.50 – 15.50

Digital for Business Solutions and Digital Transformation
วางแผนองค์กรสูก่ ารเปลีย่ นผ่านธุรกิจไปสูโ่ ลกดิจิตอล
โดยวิ ทยากรพิ เศษ
Refreshment | Booth Demo
Brother New Business solutions
เตรี ยมพบกับเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดจากบราเดอร์ ที่จะมาเปิ ดประสบการณ์ให้ แก่ธุรกิจคุณ
โดยวิ ทยากรจากบริ ษัทบราเดอร์ ประเทศไทย จากัด
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
Customize solution for your business needs
การปรับแนวทางและโซลูชนั่ เพื่อเร่งประสิทธิภาพทางธุรกิจ
โดยวิ ทยากรจากบริ ษัทบราเดอร์ ประเทศไทย จากัด
Refreshment | Booth Demo
How to Protect your company with Cyber threat
“วิธีการป้องกันองค์กรจากภัยคุกคาม" โดยกูรูด้านซีเคียวริ ตี ้ชื่อดังของเมืองไทย
โดย อ.ปริ ญญา หอมเอนก ผูเ้ ชี ่ยวชาญความปลอดภัยและประธานบริ ษัท ACIS Online

15.50 – 16.00

กล่าวปิ ดงานและถามตอบ

16.00

จับรางวัลใหญ่มอบโชคท้ ายงานแก่ผ้ โู ชคดี

*** หมายเหตุ : หัวข้ อและการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ใบตอบรั บเข้ าร่ วมงานสัมมนา
‘The New Era of Digital for Business Solutions’
วันพฤหัสบดีท่ ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รี สอร์ ท จ.ชลบุรี ห้ องริมทะเล ชัน้ 1

 ชื่อบริษัท/หน่ วยงาน …………….....................................................................................................
ที่อยู่สานักงาน …….……......................................................................................................................
เบอร์ โทร (สานักงาน) ....................................ต่อ.............. โทรสาร ...................................ต่อ................
ประเภทธุรกิจ ............................................................... website .........................................................
จานวนเจ้ าหน้ าที่ในสานักงาน (ทุกแผนก) .............. คน จานวน Server ที่ใช้ ในหน่วยงาน ............. เครื่ อง
จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ , Notebook ในสานักงาน (ทุกแผนก) ........................... เครื่ อง
 ผู้เข้ าร่ วมสัมมนา
1. ชื่อ ................................................................ นามสกุล ..................................................................
ตาแหน่ง ...................................................... Email ......................................................................
โทรศัพท์มือถือ



2. ชื่อ ................................................................ นามสกุล ..................................................................
ตาแหน่ง ...................................................... Email ......................................................................
โทรศัพท์มือถือ



กรุ ณาแฟกซ์ กลับเพื่อสารองที่น่ ังได้ ท่ ี : โทรสาร 02-277 5117
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หมายเหตุ : 1. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้ าร่วมงานจะมีทีมงานติดต่อกลับไปยืนยันอีกครัง้
2. ผู้จดั งานได้ จดั เตรียมเอกสารการบรรยาย, อาหารว่าง, อาหารกลางวันและของที่ระลึกสาหรับผู้ลงทะเบียนทุกท่าน
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