ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอบรมหลักสูตร

Smart Restaurant
Business Camp
หลักสูตร 8 วัน

วันที่ 15, 16, 22, 23, 31 พ.ค. 5, 6 และ 12 มิ.ย. 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ดูงานนวัตกรรมด้านอาหารและพบกับทูตพาณิชย์ฯ
ในงานแสดงสินค้าอาหารอันดับ 1 ในเอเชีย THAIFEX 2019

พิเศษ

หัวข้อวิชา

คุณสมบัติ

ปรับมุมคิดร้านอาหารยุค 4.0 
Branding เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ 
เข้าใจ Business Model 
เข้าใจตัวเลขธุรกิจร้านอาหารด้านบัญชี 
ตลาดและโอกาสเปิดร้านอาหารในต่างประเทศ 
เทคนิคการบริหารจัดการจากร้านอาหารระดับโลก 

 เป็นธุรกิจร้านอาหารที่เปิดดาเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 เป็นเจ้าของกิจการ/ทายาท หรือ ผู้จัดการ
 สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

หลักฐานการสมัคร
 สาเนาทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์
 ภาพหน้าร้านและภายในร้านอาหาร
โดยตั้งชื่อ File ภาพ เป็นชื่อกิจการ
ส่งหลักฐานมาที่ E-mail : bizservicedbd@gmail.com

สมัคร Online.. ได้ที่
หรือ http://bit.ly/2Wg2wE0

ประกาศ

ด่วน!!!
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 เม.ย.62
รับจานวนจากัด เพียง 100 ท่านเท่านั้น
หากเต็ม...ปิดรับสมัครทันที
ขอสงวนสิทธิ์...กิจการละไม่เกิน 2 ท่าน

...ไม่รับ Walk in...

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้เข้าอบรม

ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้

สอบถามข้อมูลได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทร 02-5475954

กำหนดกำร
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “Smart Restaurant Business Camp”
วันที่ 15, 16, 22, 23, 31 พฤษภำคม, 5, 6 และ 12 มิถุนำยน 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
วันที่

เวลำ

หัวข้อกำรอบรม

วิทยำกร

พ.15 พ.ค. 62

09.00 – 12.00 น.

ปรับมุมคิดร้ำนอำหำรยุค 4.0

13.00 - 16.00 น.

แบรนด์ดิ้งเพื่อเพิ่มมูลค่ำธุรกิจ
ร้ำนอำหำร

09.00 – 12.00 น.

เข้ำใจ Business model

13.00 – 16.00 น.

กำรปรับใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ
ร้ำนอำหำร

พ. 22 พ.ค. 62

09.00 – 16.00 น.

เข้ำใจตัวเลขธุรกิจร้ำนอำหำร
ด้ำนกำรเงินกำรบัญชี และ
Workshop

ดร. ธีรศำนต์ สหัสสพำศน์
กรรมการผู้จัดการ
JM Cuisine
นำยธนพงศ์ วงศ์ชินศรี
เจ้าของร้านอาหาร Penguin Eat
Shabu
นำยธนพงศ์ วงศ์ชินศรี
เจ้าของร้านอาหาร Penguin Eat
Shabu
นำยชวิน ศุภวงศ์
Co-founder
บริษัทลีฟวิ่งโมบายจากัด
นำยเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
กรรมกำรผู้จัดกำร
Gnosis Advisory Co.,Ltd.

พฤ.23 พ.ค. 62

09.00 – 12.00 น.

กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล

นำยพีรพัฒน์ กองทอง
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

13.00 – 16.00 น.

กฎระเบียบและ
กฎหมำยแรงงำน

09.00 - 12.00 น.
งาน ThaiFex
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ตลำดและโอกำสกำรเปิด
ร้ำนอำหำรในต่ำงประเทศ

13.00 - 16.00 น.
งาน ThaiFex
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจกับ
ผู้ส่งออกอำหำร

นำยพีรพัฒน์ กองทอง
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
นำงสำวณัฐิยำ สุจินดำ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
Success Case ผู้ประกอบกำรที่
ประสบควำมสำเร็จในกำรส่งออก
อาหารไทย

พฤ.16 พ.ค. 62

ศ. 31 พ.ค. 62

 มีต่อหน้ำ 2

-2วันที่

เวลำ

หัวข้อกำรอบรม

วิทยำกร

พ.5 มิ.ย. 62

09.00 – 16.00 น.

กำรตลำดออนไลน์สำหรับ
ร้ำนอำหำรเรียนรู้เครื่องมือ
เฟสบุค และ Workshop

นำยธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
Co-founder บริษัทSmall world
Co.Ltd.

พฤ.6 มิ.ย. 62

09.00 – 12.00 น.

กำรจัดกำรต้นทุนร้ำนอำหำร
(Cost Control)

นำยพรชัย นิตย์เมธำวงศ์
เพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร

13.00 – 16.00 น.

Lean Management
กลยุทธ์ลดความสูญเสียของ
ร้านอาหาร

นำยธนพงศ์ วงศ์ชินศรี
เจ้าของร้านอาหาร Penguin Eat
Shabu

09.00 – 12.00 น.

เทคนิคกำรบริหำรจัดกำร
จำกร้ำนอำหำรระดับโลก

13.00 – 16.00 น.

กำรจัดทำคู่มือกำรจัดกำร
(Standard Operating
Procedure: SOP)

นำยธำมม์ ประวัติตรี
Managing Director
Wow Thai Food Co.,Ltd.
นำยธำมม์ ประวัติตรี
Managing Director
Wow Thai Food Co., Ltd.

พ.12 มิ.ย. 62

หมำยเหตุ :

- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.

ทั้งนี้ : กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

