
MDRT Experience และการประชุมระดับโลก ให้ประสบการณ์การเรยีนรูท่ี้ ไม่ซ้ำาใคร และเปิดโอกาสให้คุณได้แบ่งปันไอเดียกับ
ผู้คนจากท่ัวโลก นอกจากน้ันยังเป็นโอกาสท่ีจะเรยีนรูก้ลยุทธ์ ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความสำาเรจ็ของคุณ จากรปูแบบการประชุม
ประจำาปีของสมาชิก MDRT เท่าน้ัน MDRT Experience และการประชุมระดับโลกจะให้ความรูเ้ก่ียวกับเทคนิคการขายและการ
บรหิารจัดการ เพ่ือช่วยให้ผู้เข้ารว่มสามารถให้บรกิารลูกค้าของพวกเขาได้ดีย่ิงขึน้ อีกทัง้ยังช่วยให้ผู้ท่ียังไม่ ได้เป็นสมาชิกมีสทิธ์ิ
ท่ีจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก MDRT พบกับความเพลิดเพลินอันต่ืนเต้นเรา้ใจท่ีไม่ซ้ำาใครของ MDRT!

เดวดิ อวรนิ หน่ึงในผู้บรรยายดา้นการทำาแบรนด์
ธุรกิจที่เป็นที่เรยีกรอ้งที่สุดในโลก อวรนิ ประธาน
ของ The Visibility Coach ไดแ้บ่งปันเรือ่งราว
ที่ ให้ทัง้ความบันเทิง ความรู ้และเสียงฮาอย่างน่า
จดจำาให้กับผู้ชมคบัคัง่ทั่วทัง้อเมรกิาเหนือและ

ทั่วโลก อวรนิได้ ให้คำาแนะนำากับมืออาชีพมากมาย
เกี่ยวกับวธิีระบุ สรา้ง และโปรโมทความไดเ้ปรยีบใน

การแข่งขันทางธุรกิจ 

นอกจากน้ันเขายังเป็นผู้เขียนหนังสืออีกสามเล่ม ซ่ึงรวมถึง "It’s Not Who 
You Know, It’s Who Knows You!" ที่ ไดร้บัความนิยมอย่างมาก หนังสือ
เล่มใหม่ของเขา “Visibility Marketing — The No-Holds-Barred Truth 
About What it Takes to Grab Attention, Build Your Brand and Win 
New Business” ที่เพิ่งจะเผยแพร่ ไปทั่วโลกในเดอืนกรกฎาคม 2016 น้ี

วนิห์ จาง จางคอืนักธุรกิจและนักลงทุนที่ โดดเดน่คนหน่ึง ในช่วงอายุ 20 เขาไดส้รา้งธุรกิจออนไลน์กับเพื่อนสองคน ปัจจุบันน้ีแพลตฟอรม์
ออนไลน์ Encyclopedia of Magic ของเขาสอนมายากลให้กับผู้เรยีนเกือบ 50,000 คนทั่วโลก ไอเดยีธุรกิจที่เป็นนวตักรรมและประสบความ

สำาเรจ็น้ีทำาให้จางและเพื่อนของเขาไดร้บัรางวลันักธุรกิจรุน่เยาวแ์ห่งปี จางเช่ือวา่ความแข็งแกรง่ของชัยชนะดา้นธุรกิจน้ันขึน้อยู่กับคนที่
ทำางานให้คณุ ดงัน้ันการสรา้งความสัมพันธ์และสรา้งแรงบันดาลใจให้กับคนของคณุจึงสำาคญัอย่างยิ่ง

ในการนำาเสนอของเขา จางจะแสดงให้คณุเห็นวา่เราถูกภาพลวงตาและความคดิของเราหลอกไดอ้ย่างไร จางจะเปิดโลกของคณุออกสู่ความ
เป็นไปได้ ใหม่ๆ ในขณะที่เขาพาคณุเดนิทางเข้าไปในโลกแห่งจิตวทิยาของคน ธุรกิจ และศิลปอันน่าพิศวงของมายากล

จอห์น เอฟ  นิ โคล MSM, CLU นิ โคลไดเ้ป็น
สมาชิก MDRT มา 16 ปีแล้ว เขามี Court of the 

Table สองรายการ และ Top of the Table อีกเก้า
รายการ เขาคอืที่ปรกึษาดา้นสวสัดกิารผู้พิการที่
ไดร้บัการยอมรบัในระดบัประเทศ การเล่าเรือ่งจาก
ประสบการณ์ของเขาจำาทำาให้คณุไดเ้รยีนรูว้ธิีการ

ใช้ชีวติอย่างมีสัมพันธภาพที่ดจีากภายในสู่ภายนอก 
ดว้ยการนำาหกขัน้ตอนของนิ โคลไปใช้ คณุจะสามารถ

เลือกวถิีชีวติทัง้ในดา้นความคดิ รา่งกาย และจิตวญิญาณ
ที่คณุตอ้งการไดอ้ย่างทันทีและยั่งยืน การบรรยายอันทรงพลังน้ีจะจับใจคณุ 
เปิดโลกของคณุ และสัมผัสจิตวญิญาณของคณุ คณุจะไดร้บัแรงบันดาลใจให้
ก้าวไปสู่ความฝันของคณุ 

นิ โคลเคยไดร้บัตำาแหน่งเป็นประธานของ the National Association of 
Insurance and Financial Advisors (NAIFA) ในปี 2013-2014 และเป็น
คณะกรรมการของ NAIFA จากปี 2007 ถึง 2011 ในปี 2007 เขาไดร้บัรางวลั 
Leadership in Life จาก NAIFA-Chicago เขาไดเ้ล่าเรือ่งราวเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ ในการฟ้ืนฟูบนเวทีหลักของการประชุม MDRT ประจำาปี 2017

ไมเคิล แพรชิ ดูเดล ดเูดลคอืนักธุรกิจ วทิยากร
ผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้เขียนหนังสือขายด ี“Shark 

Tank Jump Start Your Business” และ 
“Shark Tank Secrets to Success” หนังสือ
ธุรกิจอย่างเป็นทางการของรายการรแีอลลิที
ยอดฮิตของคา่ย ABC เขาคอืหน่ึงในสามนัก

เขียนดา้นธุรกิจที่เป็นที่นิยมที่สุดจากการจัด
อันดบัของ Amazon และไดร้บัการขนานนาม

วา่เป็นหน่ึงในตวัแทนระดบัแนวหน้าของคนรุน่มิล
เลนเนียลโดย IBM ดเูดลไดท้ำาการบรรยายในมหาวทิยาลัยชัน้นำาตา่งๆ เช่น 
MIT และ Columbia นอกจากน้ันยังไดร้ว่มมือกับแบรนดร์ะดบัแนวหน้า
ของโลกอย่างเช่นคราฟท์ วซ่ีา ลอรอีัล และอเมรกิัน เอ็กซ์เพรส  

การนำาเสนอของดเูดลน้ันเป่ียมไปดว้ยพลังงานและเป็นแบบอินเทอรแ์อค
ทีฟ การนำาเสนอของเขาไดอ้อกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจและผู้นำาสรา้ง
องคก์รที่เน้นอนาคตและการเช่ือมตอ่กับคนรุน่ใหม่ 

เดวดิ ฮอรเ์ซเจอร ์MA, CSP ฮอรเ์ซเจอรค์อืซีอี โอ
ของ Trust Edge Leadership Institute เป็นผู้

เขียนหนังสือขายดรีะดบัประเทศช่ือ The Trust 
Edge เป็นผู้คดิคน้ Enterprise Trust Indicator 
และเป็นผู้อำานวยการในการศึกษาดา้นความเช่ือ
ใจระดบัแนวหน้าของประเทศช่ือ The Trust 

Outlook ผลงานของเขาไดถู้กนำาไปเผยแพร่ ใน
ส่ิงพิมพ์ชัน้นำามากมายเช่น Fast Company, Forbes, 

the Huffington Post และ the Wall Street Journal. ฮอรเ์ซ
เจอร์ ไดท้ำาการบรรยายชนิดเปลี่ยนชีวติคนในหกทวปี ให้กับผู้ชมเช่น เฟด
เอ็กซ์ โตโยตา้ รฐับาลตา่ง ทีมนิวยอรก์แยงกีส์้ และ the Department of 
Homeland Security

ผู้บรรยายพิเศษ

8-10 ก ุมภาพ ันธ ์  2561  |   กร ุงเทพฯ ประเทศไทย

และการประชุมระดับโลก

MDRT.ORG/2018EXPERIENCE



USD 495     
29 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2560

USD 695     
1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561

USD 795     
1 กุมภาพันธ์ – 10 กุมภาพันธ์ 2561

วนัพฤหัสท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561
0900 – 1730 น. ลงทะเบียน

1300 – 1600 น. เวทีหลัก

1630 – 1730 น. เซสชันสำาหรบัสมาชิก MDRT  เท่าน้ัน

1730 – 1830 น. การตอ้นรบัสำาหรบัสมาชิก MDRT  เท่าน้ัน

วนัศุกรท่ี์, 9 กุมภาพันธ์ 2561
0800 – 1630 น. ลงทะเบียน

0900 – 1200 น. เวทีหลัก

1400 – 1630 น. เซสชันเฉพาะทาง | ConneXion Zone

วนัเสารท่ี์ 10 กุมภาพันธ์ 2561
0700 – 1400 น. ลงทะเบียน

0900 – 1200 น. เวทีหลัก

*กำาหนดการอาจเปลี่ยนแปลง  
โปรดเยี่ยมชม mdrt.org/2018Experience เพื่อดู
ข้อมูลล่าสุด

หากมีคำาถาม  
โทร: +65 6411 6684     

อีเมล: mdrt-experience@mci-group.com

จำานวนการลงทะเบียน ลงทะเบียนฟรี

100–199 5

200-299 10

300-399 15

400-499 20

500 หรอืมากกวา่ 25

ผู้สนับสนุน MDRT Experience และการประชุมระดับโลก 2018 ของเราขอขอบคุณ

สิง่ท่ีคุณจะได้พบ
ภาพรวมของรายการ

การลงทะเบียนและกำาหนดการ

DIAMOND SPONSORS PLATINUM SPONSOR SUPPORTED BY

เวทีหลัก
การบรรยายหลักสำาหรบัผู้เข้ารว่มทุกคนที่พลาดไม่ ได ้รายการน้ีมี
ผู้บรรยายที่เป็นสมาชิกและไม่ ใช่สมาชิก โดยมีหัวข้อการบรรยาย
ที่คดัสรรมาเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และให้ความรูก้ับผู้
เข้าชมทุกคน

การบรรบายเฉพาะทาง

คณุจะไดเ้รยีนรูอ้ะไรมากมายในรายการน้ีไม่วา่คณุจะอยูร่ะดบัไหน
ในสายอาชีพของคณุ การบรรยายเฉพาะทางจะเน้นไปที่เน้ือหา
ความรูท้างเทคนิคที่คณุสามารถนำาไปใช้กับการทำางานของคณุ
ไดท้ันที

CONNEXION ZONE®

รายการน้ีเป็นเซสชันอินเทอรแ์อคทีฟสัน้ๆ กับวทิยากรที่จะช่วย
เสรมิสรา้งทักษะของคณุ การนำาเสนอน้ีเป็นแบบหลายภาษา 
และจะให้ข้อมูลที่ตรงประเด็นกับคณุในเวลาสัน้ๆ  

โปรแกรมพิเศษสำาหรบัสมาชิก MDRT เท่าน้ัน

สมาชิก MDRT จะมี โอกาสไดร้บัชมการนำาเสนอพิเศษเกี่ยวกับ
การก้าวข้ามคณุวฒุิเพื่อความสำาเรจ็ในขัน้ตอ่ไป

สิง่จูงใจสำาหรบัการลงทะเบียนของบรษัิท

สิทธิประโยชน์เพิ่มเตมิสำาหรบับรษัิทที่ลงทะเบียน
เป็นกลุ่มมีดงัตอ่ไปน้ี: 


