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လ ြှုစွန  ့်ဥ ူးတ ထငွ့်ြှု အပလ အထသစ့်ြ ာူး 

ပ ိုြ ိုတ ိုူးတက့်လာပစရန့် 

အာူးပပူးပဆာင့်ရွက့်မြင့်ူး
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စ ြံက န့်ူး ကာလ : ၃၆လ (၁၅/၁/၂၀၂၀ ြှ ၁၄/၁/၂၀၂၃အထ )

သက့်ပရာက့်ြှုအာူး မြန  ့်က က့်မြင့်ူး

(Impact Dissemination)



အပ ကာင့်ူးအရင့်ူးနငှ ့် ြ  တ့်ဆက့်ပနပသာ ပစ ူးကကွ့်ှှာာပြွမြင့်ူး

(Cause related marketing)

ကနုအ်မတှတ်ဆံပ်ိအ ား
သတပိပြုမပိြငာ်းကို
တညဆ်ဆ က်

ကနုအ်မတှတ်ဆံပ်ိ၏ ပံရုိပ်ကို
ပမင တ်ငဆ်ပား

ကနုအ်မတှတ်ဆံပ်ိ၏
ယံကုကညစ်တိြ်ျရမှုကို

တညဆ်ဆ က်

ကနုအ်မတှတ်ဆံပ်ိဆကက င ်
ရလ သည ် ြစံ ားြျကမ်ျ ားကို

နိာုးဆဆွပား

ကနုအ်မတှတ်ဆံပ်ိကို
အသံာုးပပြုကကဆသ အသိကုအ်ဝနာ်းကို

ဖနတ် ား

ကနုအ်မတှတ်ဆံပ်ိနငှ ်
ြျိတဆ်ကထ်ဆိတွွေ့ မှုကို ဆဖ ်ထတု်



အပ ကာင့်ူးအရင့်ူးနငှ ့် ြ  တ့်ဆက့်ပနပသာ ပစ ူးကကွ့်ှှာာပြွမြင့်ူး

• သင၏် လပ်ုငနာ်းတ ဝနန်ငှ ်
ဥ ားတညသ်ည ဆ်နရ ကို ြျိနည် ိ

• လုပ်ငနာ်းြွငသ်ံာုး နညာ်းဗျြုဟ အဖွ ွေ့ကို
ပျိြုားဆထ င်

• မိတဖ်ကမ်ျ ားကို ဂရုတစိကု် ဆရွားြျယ်

• နညာ်းလမ်ား (Channel) မျိြုားစံပုဖင ်
ဆက်သယွ်

• မိမိအရပ်ဆေသပံစံုပဖင သ် ွား

• ဆနာ်းသစ်တ ထငွ်



လ ြှုပရူးရာ ပစ ူးကကွ့်ှှာာပြွမြင့်ူး (Social marketing)

• အသဉိ ဏအ် ားပဖင ် လှုံွေ့ဆဆ ်စညာ်းရုံားမှုမျ ား (COGNITIVE CAMPAIGNS)

- ပံဆုဖ ်ပပသ၊ ရှငာ်းပပ (ဥပမ - လူမှုဆရားဆိငုရ် ဆနာ်းသစ်တ ထငွမ်ှု၏ အဆရားပါပြငာ်း)

• လှုပ်ရှ ားမှုပဖင ် လှုံွေ့ဆဆ ်စညာ်းရုံားမှုမျ ား (ACTION CAMPAIGNS)

- ဆွ ဆဆ င၊် စိတ်အ ားထက်သနဆ်အ ငလ်ှုံွေ့ဆဆ ်၊ စိတ်ကိုနိာုးဆွ (က ကွယ်ဆဆားထိာုးကကရန၊် ဆနဒမ ဆပားကကရန၊် စသည)်

• အပပြုအမှုပဖင ် လှုံွေ့ဆဆ ်စညာ်းရုံားမှုမျ ား (BEHAVIORAL CAMPAIGNS)

- မဆက ငာ်းဆသ အပပြုအမမူျ ားကို လှုံွေ့ဆဆ ်မှုပပြုမဆပား (ဥပမ ဆဆားလိပ်ဆသ က်ရန် လှုံွေ့ဆဆ ်မှု ပပြုမဆပား)

• တနဖုိ်ားထ ားမှုပဖင ် လှုံွေ့ဆဆ ်စညာ်းရုံားမှုမျ ား (VALUE CAMPAIGNS)

- သဆ  ထ ားမျ ားကို ဆပပ ငာ်းလ 



အစ အစဉ်ပရူးဆွွဲမြင့်ူး (Planninng) သည့်အလနွ့်အပရူးကက ူး၏!

✔ လုပ်ငနာ်းအတွက်ကဏ္ဍစံမုှ ြျိတ်ဆက်ပါဝငလ် မညဟ်ု သငရ်ညရွ်ယ်ထ ားပပ ား အဆငသ်င လ်ညာ်း ပဖစ်ဆနသမူျ ားကို

ဆရွားြျယ်

✔ ရုိားရှငာ်းဆသ အသံာုးအနှုနာ်းမျ ားပဖင ် လုပ်ဆဆ ငန်ိငုဆ်သ အပပြုအမကူို ပမ င တ်င်

✔ ဗဟိုဌ နတွင် ြျိတ်ဆက်ပါဝငရ်ပြငာ်း၏ အကျိြုားဆကျားဇူားမျ ားကို ရှငာ်းပပ

✔အမအူကျင ဆ်က ငာ်းကို ြံယူရန် လွယ်ကူဆအ ငပ်ပြုလုပ်

✔သတိပပြုမိဆစနိငုဆ်သ စ သ ားမျ ားကို ပိမိုဆုရွားြျယ်သံာုးနှုနာ်း

✔ ပည ဆပားနငှ ် ဆဖျ ်ဆပဖဆရားပာူးတွ နညာ်းလမ်ားပံစံုကို အသံာုးပပြု



ထဆိရ က်စွ ပဖန  က်ျကန်ိငုရ်နအ်တကွ် __ 

သင၏် အသပိည မှ မညသ်သူည် အကျိြုားအပမတ်ရရိှနိငုပ်ါမညန်ညာ်း (ပရိသတ)်

ထိသုတူို  အ ား သငမ်ညသ်ညက်ို သဆိစလိုပါသနညာ်း (သတငာ်းစက ား) 
ထိသုတူို  ထံ သငမ်ညက်  သို  ဆရ က်ရိှနိငုပ်ါမညန်ညာ်း။ (နညာ်းလမ်ား)

__  တို  ကို သငြ်ွ ပြ ား သတမ်ှတ်ရပါမည။်

အစ အစဉ်ပရူးဆွွဲမြင့်ူး (Planninng) သည့်အလနွ့်အပရူးကက ူး၏!



• သငဆ်ဝငဆှပားလိုက်ဆသ အသပိည မှ မညသ်သူည် အကျိြုားအပမတ်ကို လက်ဝယပိ်ငုပိ်ငု်

ရရိှမညန်ညာ်း။

• သင၏် သတငာ်းစက ားကို မညသ်နူ ားလညလ်က်ြံပပ ား အဆက ငအ်ထညဆ်ဖ ်ဆဆ င်
မညန်ညာ်း။

• သငန်ငှ အ်န ားကပ်ရိှဆနပပ ား ြျိနြ်ါမဆရွားဆက်သယွန်ိငုဆ်သ အဝနာ်းအဝိငုာ်းမှ အပပင ်ကသ်ို  
ဆဖ ကထ်ကွ၍် စဥ်ားစ ားပါ။

ြည့်သ သည့်သင ့်ပရ သတ့်ထွဲ ှှာ ပနသနည့်ူး။



• သငန်ငှ ် ပတ်သက်ဆသ အြျကအ်လက်မျ ားကို သင၏် ပရိသတက် မညသ်ည ဆ်နရ မှ ရရှိမညန်ညာ်း။

• မညသ်ည ဆ်က်သယွမ်ှုလမ်ားဆကက ငာ်းကို သငထ်ဆိတွွေ့အသံာုးပပြုပါသနညာ်း။
(အ ားဆမလ်၊ သတငာ်းလ  ၊  ဆလ  ဂ်၊ ဆကက ်ပင သငပ်ုနာ်း၊ လမူှုမ ေ ယ ) 

• ပိမိုကုျယပ်ပန်  ဆသ မညသ်ည ြ်ျိတဆ်က်မှုလမ်ားဆကက ငာ်းမျ ားကို သငထ်ပ်မံအသံာုးပပြုနိငုဆ်သားသနညာ်း။
(အထာူးစိတဝ်ငစ် ားဆသ အဖွ ွေ့မျ ား/ ဆေသတငွာ်းအဖွ ွေ့မျ ား)

သင့်ြည့်သ ို  ဆက့်သယွ့်ပဆာင့်ရွက့်ြည့်နည့်ူး။



• သငအ်ဓိကဆပားလိဆုသ သတငာ်းစက ားနငှ ် ကိုက်ည က စက ားလံုားအသံာုးအနှုနာ်းမျ ားသညလ်ညာ်း

လိုက်ဆလျ ည ဆထွ ရိှပါဆစ။

• ဆွ ဆဆ ငမ်ှုရိှပပ ား လွယ်လယွက်ကူူ မှတ်မိသရိှိဆအ ငပ်ပြုလပ်ုပါ -

အဆရ ငမ်ျ ား၊ စ လံာုးဆဖ င မ်ျ ား၊ အမှတ်တဆံပ်ိလိုဂုိမျ ား၊ ရုပ်ပံုမျ ား

• လုပ်ဆဖ ်ကိငုဖ်ကမ်ျ ား၊ ပါဝငဆ်ဆ ငရွ်ကသ်မူျ ားအတကွ် လမ်ားည နြ်ျကမ်ျ ားကို ြျမတှထ် ားပါ။

သတင့်ူးစကာူးြ ာူးသည့် ြည့်သ ို  ြည့်ပံို ှှာ သင ့်သနည့်ူး။



Brand အြှတ့်တဆံ ပ့်တစ့်ြိုတငွ့် ပေါဝင့်သည ့်အရာြ ာူးက ို
ြွွဲမြြ့်ူးစ တ့်မြာ ကည ့်မြင့်ူး



ပစ ူးကကွ့်ှှာာပြွမြင့်ူးနငှ ့်ဆက့်သယွ့်ြ  တ့်ဆက့်ြှု အြ   ူးြ   ူး

(Marketing communication mix)
• ဆကက ်ပင ပြငာ်း

• အြမ်ားအန ားအစ အစဉ်မျ ားနငှ ် ကိယုတ်ိငု်
ကကံြုဆတွွေ့ရမှုမျ ား

• လထူနုငှ ် ထဆိတွွေ့ဆက်ဆပံြငာ်းမျ ားနငှ ်
အမျ ားအ ရုံစိကုဆ်အ ငပ်ပြုလပ်ုပြငာ်း

• မိ ုိငုာ်းဖုနာ်းတငွ် ဆကက ်ပင ပြငာ်း

• အွနလ်ိငုာ်းနငှ ် လူမှုမ ေ ယ မျ ားမတှဆင ်
ဆစျားကကွရှ် ဆဖွပြငာ်း

• တိကုရုိ်ကန်ငှ ် အြျကအ်လက်အဆပြပပြုက 
ဆစျားကကွရှ် ဆဖွပြငာ်း

• ကိယုပိ်ငုသ် ားသန  ် အဆရ ငာ်းသတံမနမ်ျ ား
ြန  အ်ပ်ထ ားရိှပြငာ်း



ပစ ူးကကွ့်ှှာာပြွမြင့်ူးနငှ ့်ဆက့်သယွ့်ြ  တ့်ဆက့်ြှု အြ   ူးြ   ူး-အ ကမံပ ြ က့်ြ ာူး

• လူမှုမ ေ ယ မျ ားသည် သတငာ်းစက ားဆကကည ဆပားမှုမျ ားသ မက နစ်ှ က်အပပနအ်လှန်
ဆပပ ဆိရုနအ်တကွပ်ဖစ်သပဖင ် နစ်ှဥ ားနစ်ှ ကဆ်ဆာွးဆနာွးမှုမျ ား ပပြုလပ်ုပါ။

• ဆက်သယွ်မှုလမ်ားဆကက ငာ်း ပလက််ဆဖ ငာ်း အမျ ားဆံာုး နစ်ှြု - သံာုးြု ဆရွားြျယပ်ပ ား
မကက ြဏအပပနအ်လနှ် ဆက်သယွမ်ှုကို ပပြုလပ်ုပါ။

• ပါဝငသ်မူျ ားကို လ ဆရ က်ြျိတ်ဆကရ်န် ဖိတဆ်ြေါ်ပါ။

• Facebook ၌ “profile” ဖနတ် ားပြငာ်းထက် “page” တစ်ြုဆထ ငပ်ါ။



ကဏ္ဍစံိုြှပ ူးပပေါင့်ူးပေါဝင့်ပဆာင့်ရွက့်သ ြ ာူး (Stakeholders) ၏
တံို  မပန့်ြှု ပံိုစငံယ့် (Micromodel)

ထာူးပြ ားဆက ငာ်းမနွ၍် စံပပပဖစ်ဆသ ဆကက ်ပင လှုပ်ရှ ားမှုတစ်ြုဆကက င ် -

○ လုပ်ငနာ်းနငှ က်ိုက်ည မည ပ်ဂု္ိြုလ်သည် အြျိနမ်နှ၊် ဆနရ မှန၌် သတငာ်းစက ားနငှ ် ထဆိတွွေ့သည။်

○ ထိပုဂု္ိြုလ်မှ သတိပပြုမိရနအ်တွက် ဆကက ်ပင မှ ဆဆ ငရွ်က်ဆပားသည။်

○ ဆကက ်ပင သည် ထိပုဂု္ိြုလ်၏ ဗဟိုဌ နအဆပေါ် န ားလညမ်ှုအတိုငာ်းအတ ကို ထငဟ်ပ်သည။်

○ ဆကက ်ပင မှ လ ဆရ က်ဆက်သယွ်ြျိတ်ဆက်မှုကို ဆတွားဆတ မိရန် နိာုးဆဆွပားသည။်

○ ဆကက ်ပင သည် အငအ် ားဆတ င တ်ငာ်းြိုငမ် ဆသ ကုနအ်မတှ်တံဆပ်ိ အသငာ်းအဖွ ွေ့မျ ား (brand associations) 

ကို ဖနတ် ားသည။်



ဓါတပံ်ုမျ ား

● ဓါတ်ပံတုငွ် ပါဝငသ်မူျ ားအ ားလံာုး၏ သဆ  တညူ မှုကို ရယူပါ။

● သမ ရုိားကျပံစံုမှ ကွ ထကွက် ရုိကယ်နူိငုဆ်အ င် ကကိြုားပမ်ားပါ။

● အရညအ်ဆသာွးပမင ပ်မင ပ်ဖင ် ရုိကက်ာူးပါ။

● ဆန က်ြံအဆပြအဆန အစစ်အမှနက်ို အသံာုးပပြုပါ။

● ဆွ ဆဆ ငမ်ှုရိှဆအ င် ဆဆ ငရွ်ကပ်ါ။





Erasmus+

က ို

ြ  ူးြွြ့်ူးမြင့်ူး

● European Union မှ ဆပားအပ်ဆသ သငတ်ို  ၏ ရံပံဆုငမွျ ားကို
Erasmus+ မတှဆင ် ရရှိပါသည။်

● ထိရံုပံဆုငမွျ ားသည် အမျ ားပပညသ်၏ူ ဆငဆွကကားမျ ားပဖစ်ပပ ား
အပြ ားသမူျ ားကိုလညာ်း ယြအုြငွ အ်လမ်ားမျ ားကို သရိှိဆစလိသုပဖင ်
ဗဟိုဌ နအဆကက ငာ်း သတငာ်းအြျကအ်လက်မျ ားတငွ် Erasmus+ ကို
ြျ ားမမွ်ား (Credit) ဆပားဆစလိသုည။်

● Erasmus + ၏လိဂုိုအမှတ်တံဆပ်ိကို အသံာုးပပြုပါ။

● "European Union ၏ Erasmus+ အစ အစဉ်မှ
ပူားတွ ကမကထပပြုသည။်” ဟု ဆရားသ ားဆပားပါ။



Source:  Pearson Education Ltd. (2016)



ရညည် နာ်းလိသုည ် ပရိသတက်ို

ြွ ပြ ားသတမ်တှပ်ါ။

ရညမ်နှာ်းြျကမ်ျ ား ြျမတှပ်ါ။

ဆကသ်ယွဆ်ဆ ငရွ်ကမ်ည ် ပံစုကံို ဆရားဆွ ပါ။

ဆကသ်ယွမ်ည လ်မာ်းဆကက ငာ်းမျ ား ဆရွားြျယပ်ါ။

ဆငဆွကကားထဆူထ ငပ်ါ။

မ ေ ယ မျိြုားစံအုနကမ်ှ ဆရွားြျယဆ်ံာုးပဖတပ်ါ။

ရလေမ်ျ ား တိငုာ်းတ ပါ။

ဆစျားကကွရ်ှ ဆဖွပြငာ်းနငှ ် ဆကသ်ယွဆ်ဆ ငရွ်ကပ်ြငာ်းမျ ား ဆပါငာ်းစပ်ထ ားမှုအဆပေါ်

စ မံြန  ြ်ွ ပါ။



စ တ့်ဝင့်စာူးြွယ့်မြစ့်ပသာ

လင ့် (link) ြ ာူး

နငှ ့်

စာအိုပ့်ြ ာူး
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• http://scalingpathways.globalinnovationexchange.org/
• http://www.ensie.org/
• https://esela.eu/
• http://www.socialeconomy.pl/
• http://www.gsen.global/
• http://euclidnetwork.eu/
• http://socialinnovation.lv/en/european-social-

franchising-network/
• https://www.springimpact.org/

• Kotler, P., Keller, K. (2016). Marketing Management. 
London: Pearson Education Limited.

• Kotabe, M., Helsen, K. (2017). Global Marketing 
Management (7th Edition). Wiley

• Benkenstein, M. & Uhrich, S. (2010). Strategisches 
Marketing: Ein wettbewerbsorientierter Ansatz (3. 
Auflage). Stuttgart: Kohlhammer
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ပ ိုြ ိုတ ိုူးတက့်လာပစရန့် 

အာူးပပူးပဆာင့်ရွက့်မြင့်ူး
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