หัวเวย จัดมาสเตอรคลาสระหวางการประชุม Web
Summit มุงสงเสริมนักพัฒนาแอปทั่วโลกดวย
AppGallery
หัวเวย ผูผลิตสมารทโฟนรายใหญที่สุดในจีน เดินหน าสงเสริมนักพัฒนาแอปทัว
่ โลกใหเผยแพรแอปขามพรมแดน
และเขาสูตลาดแอปจีนที่มีกําไรงามและกําลังขยายตัวอยางตอเนื่อง ดวยการจัดมาสเตอรคลาส
#EmpowerInnovations ระหวางการประชุมสุดยอด Web Summit ประจําปี นี้
Web Summit เป็ นงานประชุมเทคโนโลยีงานใหญที่สุดในโลก และถายทอดสดจากกรุงลิสบอนระหวางวันที่ 2-4
ธันวาคม 2563 ซึ่งหัวเวยมีสวนรวมอยางมากในการจัดมาสเตอรคลาสออนไลน โดยไดใหมุมมองเชิงลึกลาสุดที่มี
ประโยชนแกนักพัฒนาและพันธมิตรทว
ั ่ โลก ทัง้ ในสวนของการพัฒนาระบบนิเวศ Huawei Mobile Services
(HMS) โซลูชันอุตสาหกรรมแนวตงั ้  เรื่องราวความสําเร็จทางธุรกิจ และขอมูลอัปเดตลาสุดเกี่ยวกับโซลูชัน HMS
Core ทัง้ หมดนี้เป็ นพันธกิจสวนหนึ่งของหัวเวยในการชวยนักพัฒนาสรางสรรคและปลดปลอยศักยภาพ เพื่อเผย
แพรแอปของตนเองไปทว
ั ่ ทุกมุมโลก
“เราตองการใหนักพัฒนาประสบความสําเร็จในการเผยแพรแอปสูคนหมูมาก ดวยการขยายความครอบคลุมและ
สรางความรวมมือขามพรมแดน” คุณหวัง เหยียนหมิน ประธานฝายการพัฒนาระบบนิเวศและความรวมมือสากล
บริษท
ั  หัวเวย คอนซูมเมอร บิสสิเนส กรุป กลาว “มาสเตอรคลาส #EmpowerInnovations ซึ่งจัดโดยหัว
เวยระหวางการประชุม Web Summit มุงสงเสริมนักพัฒนาดวยทักษะ ขอมูลเชิงลึก และเครื่องมือที่เหมาะสมใน
การเขาถึงตลาดใหม ๆ ทัว
่ โลก และตลาดจีนที่มีกําไรงาม”
ผูเชี่ยวชาญระดับแนวหน าของอุตสาหกรรมและผูบริหารของหัวเวย รวมแบงปันมุมมองเพื่อสนับสนุนมาสเตอรคลาส
#EmpowerInnovations
มาสเตอรคลาสดังกลาวรวบรวมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาแอปและการขยายธุรกิจขามพรมแดนจากอุตสาหกรรม
ตาง ๆ เชน จากบริษท
ั วิจัย CCS Insight, ผูใหบริการการเงินผานมือถือ Moven, แพลตฟอรมรีวอรด Lootboy,
เครือคาปลีก Lenta รวมถึงผูบริหารคนสําคัญของหัวเวย เพื่อแบงปันมุมมองเชิงลึกและประสบการณในการเผยแพร
แอปและสรางความรวมมือทางธุรกิจทว
ั ่ โลก
ตารางการจัดมาสเตอรคลาส #EmpowerInnovations ระหวางการประชุม Web Summit มีดังนี้
การเผยแพรแอปขามพรมแดน: เสนทางสูความสําเร็จ

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 13.30 น. (GMT)
ไฮไลท: หลายคนในวงการแอปมือถือมักมีคําถามวา “ทําอยางไรใหแอปประสบความสําเร็จในตลาดแอปที่มีกําไรงาม
และกําลังเติบโต” สามารถหาคําตอบและโอกาสมากมายไดจาก AppGallery
วิทยากรหลัก:
– Sami Qasem หัวหน าฝายคอนเทนตสากล บริษท
ั  หัวเวย คอนซูมเมอร บิสสิเนส กรุป
– Ben Wood หัวหน าฝายวิจัย บริษท
ั CCS Insight
การสรางความรวมมือเพื่อใหบริการทางการเงินอยางทว
ั ่ ถึง
วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 13.30 น. (GMT)
ไฮไลท: อุตสาหกรรมการเงินกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีชวยสรางโอกาสมากข้ น
ึ  ซึ่งในจุดนี้
การสรางความรวมมือถือเป็ นสิ่งสําคัญมาก หัวเวยแบงปันมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว และใหขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับสิ่งจําเป็ นที่จะทําใหประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง
วิทยากรหลัก:
– Siri Borsum รองประธานฝายระบบนิเวศการเงินแนวตงั ้ และความรวมมือสากล บริษท
ั หัวเวย
– Brett King ผูเขียนหนังสือขายดี The Rise of Technosocialism ผูกอตงั ้ บริษท
ั Moven และผูจัดรายการ
BreakingBanks Radio Show
เติบโตในจีน ประสบความสําเร็จดวย AppGallery
วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 16.30 น. (GMT)
ไฮไลท: ในคลาสนี้ หัวเวยนํ าเสนอสมุดปกขาววาดวยการพัฒนาแอประดับโลกในจีน และใหคําแนะนํ าเกี่ยวกับการ
เผยแพรแอปในจีน พรอมเสนอมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับการสรางฐานผูใชและสรางรายไดจากแอป
วิทยากรหลัก:
– Ilya Fedotov หัวหน าฝายการพัฒนาระบบนิเวศและความรวมมือสากล บริษท
ั  หัวเวย คอนซูมเมอร บิสสิเนส กรุป
– Gavin Kinghall Were หัวหน าฝายโซลูชันการพัฒนาธุรกิจสากล บริษท
ั  หัวเวย คอนซูมเมอร บิสสิเนส กรุป
– Sami Qasem หัวหน าฝายคอนเทนตสากล บริษท
ั  หัวเวย คอนซูมเมอร บิสสิเนส กรุป
– Tan Xuanmo ที่ปรึกษาดานกฎหมายอาวุโส บริษท
ั  หัวเวย คอนซูมเมอร บิสสิเนส กรุป
สํารวจโลกอีคอมเมิรซที่กําลังเปลี่ยนแปลง

วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 17.30 (GMT)
ไฮไลท: อุตสาหกรรมอีคอมเมิรซกําลังเติบโตอยางตอเนื่อง ในคลาสนี้ ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและพันธมิตรใน
ระบบนิเวศไดพูดถึงบทเรียน ความทาทาย และโอกาสในการยกระดับประสบการณของผูใชงานดวยเทคโนโลยีใหม
ๆ
วิทยากรหลัก:
– Peter Gauden หัวหน าฝายการตลาดระบบนิเวศ WEU
– Gavin Kinghall Were หัวหน าฝายโซลูชันการพัฒนาธุรกิจสากล บริษท
ั  หัวเวย คอนซูมเมอร บิสสิเนส กรุป
– Andrew Kuschel ซีอีโอบริษท
ั Lootboy
– Dmitry Bogod ประธานเจาหน าที่ฝายการตลาดและกลยุทธ บริษท
ั Lenta
มาสเตอรคลาสเริ่มจัดตงั ้ แตวันที่ 2 ธันวาคม โดยสามารถลงทะเบียนไดทางลิงกตอไปนี้ เพื่อสํารองที่นัง่ ซ่ งึ มีจํานวน
จํากัด
– วันพุธที่ 2 ธันวาคม:
https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/cf9e20b0f0403d6f28a37b30bd6c25cf/invitation/
– วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม:
https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/0b272345516ddc0cd41e0ca00f3b23e0/invitation/
– วันศุกรที่ 4 ธันวาคม:
https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/0b272345516ddc0cd41e0ca00f3b23e0/invitation/
AppGallery – ตลาดแอประดับท็อป 3 ของโลก
ทุกแอปพลิเคชันที่พัฒนารวมกับหัวเวย รวมถึงแอปพลิเคชันคุณภาพเยี่ยมอีกหลายพันแอป เปิ ดใหดาวนโหลดผาน
AppGallery ซึ่งเป็ นแพลตฟอรมดาวนโหลดแอปที่เปิ ดกวางและปลอดภัยของหัวเวย ในฐานะตลาดแอประดับท็อป
3 ของโลก AppGallery เชื่อมโยงผูใชงานประจํากวา 500 ลานรายตอเดือนในกวา 170 ประเทศและดินแดนเขากับ
ระบบนิเวศอัจฉริยะที่ทันสมัยของหัวเวย
AppGallery มอบทางเลือกที่ดีข้ น
ึ ในการคนหาและดาวนโหลดแอป โดยรวบรวมแอปหลายพันรายการครอบคลุม 18
หมวด เชน ขาวสาร โซเชียลมีเดีย บันเทิง และอีกมากมาย
สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ https://developer.huawei.com/consumer/en/

