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บาร์เทอร์คาร์ด
เชื่อมโยงคุณสู่โอกาสทางธุรกิจ

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ด้วยเครื่องมือการตลาด
และสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ฉบับที่ 21
บาร์เทอร์คาร์ด โมบาย แอป
ต้อนรับ ไทยแลนด์ 4.0
บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์
ครั้งที่ 60
6 วิธีการสร้างแบรนด์ ให้เติบโต
ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

ในฉบับนี้
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สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านสมาชิก
ยินดีต้อนรับสู่ปี 2561 ที่ก้าวเข้ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
จากปี 2560 ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คนไทยทั้งประเทศไม่อยากให้เกิด
หรือรวมไปถึงการเริ่มต้นของนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กันด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากเดิมที่ลงมือทำามากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย
เป็นลงมือทำาน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล โดยนำาความคิดสร้างสรรค์
เป็นแรงผลักดันและนำานวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อน เปลี่ยนจากการมุ่งเน้น
ผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้น ดังนั้น ปี 2560 ถือว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ของ “ไทยแลนด์ 4.0” เท่านั้นเอง

บาร์เทอร์คาร์ดได้ ให้ความสำาคัญในนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในโลกธุรกิจและมุ่งพัฒนาบริษัทในทุกด้าน เพื่อพัฒนาจุดแข็ง เครื่องมือ
และความสามารถในการให้บริการกับสมาชิกธุรกิจทุกท่าน ให้สามารถใช้
บาร์เทอร์คาร์ด ที่ถือเป็นเครื่องมือการตลาดและการบริหารธุรกิจที่สำาคัญ
ไปใช้ ในธุรกิจท่านในการลงทุนเพื่อสร้างความเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บาร์เทอร์คาร์ดได้ต้อนรับสมาชิกใหม่กว่า 600 ธุรกิจ
และได้สามารถช่วยธุรกิจเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่ายรวมกว่า 960 ล้านบาท
เลยทีเดียว

การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกธุรกิจกำาลังจะเกิดขึ้นเต็มรูปแบบ
ในปี 2561 ทุกธุรกิจทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ ต่างต้องค้นหาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเองให้อยู่เหนือคู่แข่งและทำากำาไรได้
ตามเป้าที่วางไว้

Barter Mag เล่มนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สมาชิกธุรกิจทุกท่านจะได้ศึกษาและเห็น
มุมมองของนักธุรกิจบาร์เทอร์คาร์ด ที่ได้ ใช้บาร์เทอร์คาร์ดเข้าไปเป็นเครื่องมือ
ต่อยอดและทำาให้ธุรกิจเงินสดของเขาเติบโตขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสในการเรียนรู้
ทางลัดและแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจอีกด้วย
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จัดพิมพ์ โดย
บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด
1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 34
ห้อง 3402-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร 0 2049 3111
www.bartercard.co.th

สุดท้าย บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บาร์เทอร์คาร์ดจะได้รับโอกาสในการทำา
หน้าที่เป็นเครื่องมือการตลาดและเครื่องมือทางธุรกิจให้ทุกท่านอย่างต่อเนื่อง
ขอแสดงความนับถือ

เรวดี วัฏฏานุรักษ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด

ออกแบบและพิมพ์ โดย
บริษัท เดอะ ครีเอทีฟ พาทเนอร์ชิพ จำากัด
25 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทร 0 2285 4721-3
www.creativethailand.com
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สุขสันต์วันปีใหม่ 2018
บาร์เทอร์คาร์ด โมบาย แอป
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บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ ครั้งที่ 60
บาร์เทอร์คาร์ด “Coins On Silom”
6 วิธีการสร้างแบรนด์ ให้เติบโต
ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด
บทสัมภาษณ์
บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ๊ป จำากัด
บทสัมภาษณ์
บริษัท จอย สปอร์ต จำากัด
บทสัมภาษณ์
บริษัท เอเซ็ทพลัส (ประเทศไทย) จำากัด
บทสัมภาษณ์
มายด์ รีสอร์ท พัทยา
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บทสัมภาษณ์
บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำากัด
หมู่เกาะทางใต้

กิจกรรมบาร์เทอร์คาร์ด

สุขสันต์วันปีใหม่ ค.ศ. 2018
ขอให้สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดทุกๆ ท่าน มีความสุขสวัสดีมีชัย
ก้าวสู่ธุรกิจยุคใหม่ ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด โมบาย แอป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้!

บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์
ครั้งที่ 60

เรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมคณะ
ผู้บริหาร บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด
เดินหน้าจัดงานครั้งที่ 60 กับงานบาร์เทอร์คาร์ดเทรดโชว์
งานแสดงสินค้าและบริการของสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด เพื่อเป็น
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เหล่าสมาชิก ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่สุดของ
ปี 2560 อีกทั้งยังช่วยเพิ่มยอดขายและประหยัดเงินสด โดยได้รับ
ความสนใจจากสมาชิกที่มาร่วมออกร้าน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์
รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 กว่า 260 บูธ และ
มียอดการแลกเปลี่ยนกว่า 25 ล้านเทรดบาท ภายในเวลาเพียง
6 ชั่วโมง บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ จัดขึ้นเป็นประจำาทุกๆ 4 เดือน
สามารถติดตามงานบาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ ครั้งต่อไปได้ที่
www.bartercard.co.th หรือ โทร. 0 2049 3111

บาร์เทอร์คาร์ด
โมบาย แอป
สแกนและชำาระ
ค้นหาสินค้า
และบริการ

บาร์เทอร์คาร์ด ร่วมสนับสนุนงาน “COINS ON SILOM”

บันทึกร้านค้าโปรด
ดำาเนินธุรกรรม
ซื้อ-ขาย
เช็คยอดเทรดคงเหลือ
แอปพลิเคชั่นระดับรางวัล ที่จะช่วยให้คุณท�าธุรกรรม
ซื้อขายได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก!
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บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด ผู้ ให้บริการระบบแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินสดรายใหญ่ที่สุดในโลก ร่วมสนับสนุน
การจัดงาน “Coins on Silom” โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี
เพื่อรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปบริเวณถนนสีลม สำาหรับนำาไป
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย

การสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์

6 วิธีการสร้างแบรนด์ให้เติบโต
ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

แบรนด์คุณมีทิศทางที่ชัดเจนหรือไม่
ถึงเวลาการรีสตาร์ทแบรนด์คุณแล้วหรือยัง?

คำาแนะนำาพื้นฐานในการสร้างแบรนด์ ให้
แข็งแกร่ง เป็นผู้นำาในตลาด ไม่ว่าคุณจะเป็น
นักธุรกิจใหม่ หรือแบรนด์ท่ีต้องการสร้างความ
แตกต่าง นี่จะเป็นแรงผลักดันให้คุณสร้างแบรนด์
ที่มีคุณค่า
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1. ค้นหาแบรนด์คอนเซปต์

3. การสำารวจตลาด

เริ่มต้นด้วยการย้อนกลับไปดูแบรนด์คอนเซปต์ที่ตั้งไว้ นี่เป็นพื้นฐานที่
เป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จของแบรนด์คุณ เมื่อถึงเวลาแสดงศักยภาพหรือ
ไอเดียที่บรรเจิดให้ทุกคนได้ตะลึง มีหลายๆ คนกล่าวไว้ว่า
“ให้เราทำาในสิ่งที่รัก” หรือ “ทำาตามความฝัน” ดูเหมือนนี่จะเป็นนิยาม
ความสำาเร็จของคนทั่วไป เค้าบอกเราเพียงเท่านั้น แต่มันไม่ใช่เลย…
ในโลกธุรกิจความเป็นจริงนั้นมันไม่ง่ายเลย และสูตรความสำาเร็จเพียง
เท่านี้ ไม่สามารถนำามาใช้ประกอบธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จได้
ความจริงแล้วนั้นการประกอบธุรกิจ คุณจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์
ทางธุรกิจ ค้นคว้า วิจัย เรียนรู้ รู้จักบริหารการเงิน และควบคุมค่าใช้จ่าย
ต่างๆ รอบด้าน เพราะฉะนั้นอย่าเพียงสนใจทำาในสิ่งที่คุณรัก แต่คุณต้อง
รู้จักตัวตน รู้ข้อดี ข้อเสียของตนเองให้ดีเสียก่อน เช่น คุณทำางานเป็น
อย่างไร คุณเก่งด้านไหน คุณปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อประสบปัญหาหรือ
ต้องทำางานภายใต้ความกดดัน คุณสามารถผ่านพ้นวิกฤติหรือปัญหา
ที่ดูเหมือนจะถาโถมเข้ามาตามปรกติของการประกอบธุรกิจได้หรือไม่…
และที่สำาคัญไม่ต่างกันคือ ไอเดียธุรกิจของคุณนั้นสามารถสร้างเงินได้
จริงหรือไม่ ส่วนประกอบทั้งหมดนี้นี่แหละที่สร้างความเป็นแบรนด์คุณ

การค้นคว้าและวิจัยเป็นส่วนสำาคัญในการช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจ ยกตัวอย่าง เช่น การสำารวจว่าแบรนด์ท่ีมีคอนเซปต์ ใักล้เคียงกันนั้น
ประสบความสำาเร็จหรือล้มเหลว คุณควรให้ความสำาคัญในการสำารวจ
ตลาดอย่างละเอียด เพื่อสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อ่ืนที่มีอยู่ในตลาด

2. ยึดมั่นในอุดมการณ์และเชื่อมั่นในคุณค่าของแบรนด์
การประกอบธุรกิจและสร้างผลกำาไรเป็นเรื่องที่ทา้ ทายสำาหรับทุกคน
เสมอ โดยเฉพาะสำาหรับผู ท้ ี่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ บนเส น้ ทางที่อาจไม่ ได้ โรย
ด้วยกลีบกุหลาบ คุณอาจเจอหนามหยอกบ้าง หรือต้องล้มลุก
คลุกคลานบ้าง แต่ขอให้คุณยึดมั่นในอุดมการณ์ของแบรนด์คุณไว้เสมอ
ความสมำ่าเสมอในการนำาเสนอแบรนด์ นอกจากจะทำาให้แบรนด์เป็นที่
จดจำาของลูกค้าแล้วนั้น ยังทำาให้คุณไม่ตอ้ งตึงเครียดที่แบรนด์คุณ
และอุดมการณ์ของคุณไม่เป็นไปในทางทิศเดียวกันอีกด้วยนะซิ

4. สร้างความแตกต่าง
นอกเหนือจากการทำาตัวให้เป็นที่มองเห็นในตลาดแล้ว แบรนด์คุณควรมี
ความแตกต่างและโดดเด่น แบรนด์คุณกำาลังนำาเสนออะไร มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์อย่างไร และอะไรเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนแบรนด์ ไปสู่การเปิดตัว
แบรนด์ร้านตัดผมอย่าง Dollar Shave Club นั้นส่งราคาตัดผมเปรียบ
เทียบเทียบกับราคาคู่แข่งส่งไปทางไปรษณีย์ถึงลูกค้าโดยตรง ในขณะที่
บางแบรนด์ อย่าง โคคา-โคล่า หรือ Commonwealth Bank นั้นใช้การเล่า
เรื่องราวที่สร้างอารมณ์หรือแรงบันดาลใจ หรือแบรนด์ Doughnut Time
ที่สร้างสรรค์เมนูโดนัทแบบพิเศษ และยังทำาการตลาดสินค้าได้ดีเยี่ยม
คิดว่าแบรนด์คุณจะสร้างความแตกต่างในตลาดอย่างไร ส่งผลกระทบอะไร
ทางการตลาด เช่น การทำาตลาดของบริการรถอย่าง uber เสนอบริการ
จัดส่งไอศครีม ภายใต้คอนเซปต์การตลาด #ubericecream เป็นต้น

5. สร้างจุดยืน
ปัจจุบันมีเว็บไซต์กว่า 1,000 ล้านธุรกิจ และมีแนวโน้นการเพิ่มขึ้นของ
คู่แข่งอย่างต่อเนื่อง คุณจะสร้างจุดยืนแบรนด์ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งเหล่านี้
ได้อย่างไร คำาตอบคือ การสร้างความชัดเจนของแบรนด์ การถ่ายทอด
จุดยืนของแบรนด์ท่ีสมำ่าเสมอ การสร้างแบรนด์ ไม่ใช่แค่เพียง การสร้าง
โลโก้ ออกแบบ เลือกฟ้อนท์และสีของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคลิก
ของแบรนด์ การสื่อสาร วิธีการเข้าหากลุ่มเป้าหมาย และการตอบรับจาก
กลุ่มลูกค้า และมุมมองที่ตลาดมีต่อคุณ อาจเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่น่ีจะ
หล่อหลอมและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ ไม่ว่าธุรกิจคุณ
จะอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทใด การสร้างแบรนด์ที่แตกต่างและน่าไว้
วางใจ เป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างจุดยืนและความโดดเด่นในตลาด

6. ทิศทางแบรนด์ท่ีชัดเจน
ความสมำ่าเสมอในการนำาเสนอแบรนด์ผ่าน เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย บล็อค
หรือช็อปหน้าร้าน ให้แน่ใจว่าคุณมีการนำาเสนอแบรนด์ ในทิศทางเดียวกัน
เมื่อกลุ่มลูกค้า นักข่าว หรือผู้สร้างอิทธิพล (Influencer) เห็นแบรนด์คุณ
เค้าจะได้รับสารที่ชัดเจน หากคุณอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ เช่น
บริการบัญชีหรือให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย ลองให้ความรู้ผ่านบล็อค
จาก Case study หรือนอกเหนือจากเว็บไซต์แบบมืออาชีพแล้วนั้น คุณ
ยังสามารถแสดงความสามารถด้วยทักษะเฉพาะด้านของคุณผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย E-Newsletter หรือการตลาดออนไลน์ และหน้าร้านได้อีก
ด้วย บาร์เทอร์คาร์ดมีผู้เชี่ยวชาญการตลาด บริการ Branding
ออกแบบและดีไซน์ หรือหากคุณต้องการบริการ Rebranding อย่าลืมที่
จะติดต่อ BDM ที่ดูแลคุณ

โปรโมทธุรกิจด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

โปรโมทธุรกิจด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย
บาร์เทอร์คาร์ด

ในส่วนตัวผมเองนั้น ได้รู้จักกับบาร์เทอร์คาร์ดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546
ช่วงนั้นผมทำาธุรกิจสมุนไพร และสกินแคร์ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2560
เมื่อผมเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ ผมมองว่าโอกาสในการ
ต่อยอดธุรกิจนั้นค่อนข้างสำาคัญ แล้ววันหนึ่งทำาให้บาร์เทอร์คาร์ดเข้า
มาในชีวิตผมอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่า...

Why Bartercard?
บาร์เทอร์คาร์ดนั้นมีประโยชน์ทางธุรกิจ จากการแลกเปลี่ยนและหมุนเวียน
สินค้าที่คุณมีอยู่ มาแลกเปลี่ยนเป็นเทรดบาทเพื่อแลกสินค้าและบริการอื่นๆ
ที่คุณต้องการใช้ ในธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และเพิ่มยอดขายเงินสด
ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

ประโยชน์ของบาร์เทอร์คาร์ด

1

การสร้างโอกาสทางธุรกิจ
จุดเด่นของบาร์เทอร์คาร์ดนั้นคือการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ การทำาธุรกิจเกี่ยวกับการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ของผม
นั้นเป็นเครื่องมือสำาคัญในการขายสินค้า นี่เป็นจุดประกายทำาให้ผมนึกถึง
“บาร์เทอร์คาร์ด” ว่าเราสามารถร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
สมาชิกนักธุรกิจบาร์เทอร์คาร์ดได้อย่างไรบ้าง และผมเชื่อมั่นว่าบาร์เทอร์คาร์ด
จะเติบโตยิ่งๆ ขึ้น เพื่อทำาหน้าที่เชื่อมต่อความสำาเร็จให้สมาชิกนักธุรกิจทุกๆ คน
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ดร.นนทวัชร์ อนันท์พรจินดา
ประธาน บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ๊ป จำากัด
ประเภทธุรกิจ: วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์
และช่องทีวีดิจิตอล

เป็นช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

บาร์เทอร์คาร์ดมีทางเลือกสื่อประชาสัมพันธ์ ในการโปรโมทสินค้าและบริการ
ให้แก่สมาชิกหลากหลายช่องทาง เช่น การโปรโมทสินค้าผ่านช่องสถานี
โทรทัศน์ท่ีเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มผู้บริโภคในสินค้าและ
บริการของท่านสมาชิก ซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำาคัญ
นอกจากนั้น การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ยังเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในการนำา
สื่อนั้นไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจได้ครับ เช่น การนำาสื่อประชาสัมพันธ์ ไปโปรโมท
สินค้าและบริการของท่านสมาชิกผ่านสื่อทีวีดิจิตอล Satellite TV รวมไปถึง
สื่อออนไลน์ อย่าง Social Network

การวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร โดยทีมการตลาด
ยังสามารถช่วยท่านโปรโมทสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างชื่อเสียงให้กับ
แบรนด์ของท่านอีกด้วย ซึ่งช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์เหล่านี้ สามารถแลก
เปลี่ยนผ่านบาร์เทอร์คาร์ดได้โดยไม่ต้องใช้เงินสดครับ นี่เป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่านผ่าน
การเทรดบาร์เทอร์คาร์ด
เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ทำาหน้าที่ในการสร้าง Marketing
Content โดยในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานั้น เรามีสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด
กว่า 50 ธุรกิจที่ใช้ช่องทางสื่อของเราผ่านการแลกเปลี่ยนในระบบ
บาร์เทอร์คาร์ด ในการเลือกซื้อสินค้าผู้บริโภคต้องมีความมั่นใจในสินค้าและ
บริการของเราก่อน NA Media Group มีหน้าที่สร้างความเชื่อถือของ
ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการเพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจใน
สินค้าของผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจบาร์เทอร์คาร์ดนั่นเอง
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านบาร์เทอร์คาร์ดนั้นคุ้มค่า...
ไม่ต้องใช้เงินสด
ใช้ต้นทุนที่มีอยู่
เพิ่มช่องทางการโปรโมทสินค้า ขยายฐานลูกค้าอีกหนึ่งช่องทาง
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สร้างประโยชน์ส่วนรวมด้วยบาร์เทอคาร์ด
นอกจากการใช้บาร์เทอร์คาร์ดทางธุรกิจแล้ว ส่วนตัวของผมเองนั้นยังได้รับ
ประโยชน์จากการการแลกเปลี่ยนกับบาร์เทอร์คาร์ด โดยผมเองใช้พ้ืนที่และ
เวลาสื่อที่ผมมีน้ันแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการ ในการใช้ ไปทำาบุญ CSR
ของบริษัท หรือใช้สร้างประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมต่อไป
ซึ่งบาร์เทอร์คาร์ดไม่ได้ช่วยส่งเสริมเพียงด้านธุรกิจ แต่ยังรวมไปถึงชีวิต
ประจำาวันอีกด้วยครับ
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สูตรส�าเร็จการใช้บาร์เทอร์คาร์ด
เราต้องเปิดใจ โดยการเริ่มต้นใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดในฐานะการเป็นผู้ ให้
แล้วเราจะได้ผลตอบแทนที่เหนือความคาดหมาย สำาหรับผมบาร์เทอร์คาร์ด
ไม่ได้หมายถึงเพียงการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ หรือเทรดบาทเท่านั้น

สำาหรับผมนั้น บาร์เทอร์คาร์ดยังหมายถึง มิตรภาพของคนกลุ่มเดียวกัน
ที่มีเป้าหมายทิศทางเดียวกัน คือการประสบความสำาเร็จและสร้างความ
คุ้มค่าทางธุรกิจ โดยการโปรโมทสินค้าและบริการผ่านบาร์เทอร์คาร์ด
ด้วยต้นทุนคือ สินค้าและบริการที่เรามีอยู่ครับ
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ความศรัทธาและเชื่อมั่นในบาร์เทอร์คาร์ด
การใช้บาร์เทอร์คาร์ดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยทุกคนใช้
ศักยภาพ ความชำานาญ สินค้าและบริการของตนมาแลกเปลี่ยนกัน
เพื่อส่งเสริมธุรกิจกันและกัน ในอดีตที่ผ่านมา ช่วงที่ผมทำาธุรกิจอื่นๆ นั้น
ผมเองไม่มีพ้ืนที่ส่ือในการใช้โปรโมทสินค้า เมื่อผมมีโอกาสทำาธุรกิจสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ผมจึงอยากให้โอกาสทางธุรกิจผู้อ่ืนครับ
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บาร์เทอร์คาร์ดในการขับเคลื่อนธุรกิจ
การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทรดบาท
บาร์เทอร์คาร์ดช่วยให้การขยายธุรกิจของคุณรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มยอดขายและสภาพคล่องกระแสเงินสดด้วยการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านระบบบาร์เทอร์คาร์ดโดยไม่ต้องใช้เงินสด
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เป้าหมายทางธุรกิจส�าเร็จด้วยบาร์เทอร์คาร์ด
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจที่เริ่มต้นกิจการใหม่ หรือนักธุรกิจที่ต้องการขยาย
กิจการ หากคุณต้องการโปรโมทสินค้าเพื่ิอเพิ่มยอดขาย และเพิ่มช่องทาง
การระบายสินค้า บาร์เทอร์คาร์ดสามารถช่วยคุณไปสู่จุดมุ่งหมายเหล่านี้ ได้
ผ่านระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบาร์เทอร์คาร์ดครับ
สุดท้ายนี้ สุขสันต์วันปีใหม่สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดทุกท่านครับ
ขอให้ทุกท่านประสบความสำาเร็จทางธุรกิจครับ
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เพิ่มสภาพคล่องกระแสเงินสด

ขยายฐานลูกค้า

“เราใช้บาร์เทอร์คาร์ดในการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการที่มีประโยชน์ ในการ
บริหารกิจการ ตั้งแต่การบริหาร
ส�านักงาน การดูแลลูกค้า การท�าตลาด
จนไปถึงการสนับสนุนงานฝ่ายผลิต
ด้านโรงงาน บาร์เทอร์คาร์ดนั้นช่วย
เรื่องสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็น
หลักเลยค่ะ”

Q: ช่วยเล่าเกี่ยวกับ บริษัท จอย สปอร์ต ค่ะ
A: บริษัท จอย สปอร์ต เป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายเรือคายัค และอุปกรณ์
เรือคายัคครบวงจร ภายใต้แบรนด์ Feelfree จัดจำาหน่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งออกกว่า 55 ประเทศทั่วโลก
Q: การใช้บาร์เทอร์คาร์ดกับแบรนด์ระดับโลก
A: เราใช้บาร์เทอร์คาร์ดในการแลกเปลี่ยน สินค้าและบริการที่มีประโยชน์ ใน
การบริหารกิจการ ตั้งแต่การบริหารสำานักงาน การดูแลลูกค้า การทำา
ตลาด จนไปถึงการสนับสนุนงานฝ่ายผลิตด้านโรงงาน บาร์เทอร์คาร์ดนั้น
ช่วยเรื่องสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็นหลักเลยค่ะ

Q: บาร์เทอร์คาร์กับการตลาด
A: บาร์เทอร์คาร์ดช่วยในเรื่องการโปรโมทสินค้าและบริการของเรา รวมไปถึง
การโปรโมทบริษัท เพราะลูกค้าที่เป็นเจ้าของโรงงานซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก
ของเราในบาร์เทอร์คาร์ดนั้นมีคอนเนคชั่นในกลุ่มเจ้าของธุรกิจโรงงานที่
กว้างขวาง และมีการแนะนำาบอกต่อบริษัทเรากับเพื่อนที่เป็นเจ้าของโรงงาน
ด้วยกัน ซึ่งก็เป็นการส่งเสริมการตลาดอีกด้านนึงด้วยครับ นอกจากนั้นเรา
ยังใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ในการโปรโมทบริษัท เช่น การพิมพ์ป้ายต่างๆ ช่วง
ออกบูธสินค้าครับ

Q: ส่งเสริมการขายด้วยบาร์เทอร์คาร์ด
A: บาร์เทอร์คาร์ดเป็นแรงสนับสนุนการขายสินค้าที่ดี ในบางครั้งเรามี
สินค้าบางรุ่นที่ล้นสต็อค บาร์เทอร์คาร์ดนั้นได้มีส่วนช่วยในการโปรโมท
และระบายสินค้าผ่านงานเทรดโชว์ หรือการโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆ และ
เมื่อเราได้เทรดมา ก็สามารถนำามาใช้ ในการทำาประโยชน์ทางธุรกิจต่อได้
โดยวางแผนจะการทำาตลาดออนไลน์จากเทรดบาร์เทอร์คาร์ดในเรื่องสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น การถ่ายภาพสินค้า เพื่อใช้เป็นสื่อการตลาดหรือการ
สร้างเว็บไซต์ และ Online Media ต่อไปค่ะ

สุขวัฒน์ ประเสริฐสุข

Q: บาร์เทอร์คาร์ดเข้ามามีบทบาทช่วยเรื่องการบริหารค่าใช้จ่ายใน
ธุรกิจอย่างไรบ้างคะ
A: ส่วนมากนั้นเราจะใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดในการก่อสร้างโรงงาน ปัจจุบัน
เรามีโรงงานทั้งหมด 4 แห่ง ในส่วนนี้น้ัน เราได้ ใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดใน
การสร้างรั้วโรงงาน แลกเปลี่ยน เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น
อุปกรณ์ทำาความสะอาด เครื่องพิมพ์ กล้องวงจรปิด เครื่องสแกนนิ้ว
ยูนิฟอร์มพนักงาน และในส่วนสำานักงาน เช่น บริการกำาจัดแมลงด้วย
สมุนไพร เครื่องดื่มสำาหรับการต้อนรับลูกค้า ที่พักโรงแรมสำาหรับ
การพาพนักงานท่องเที่ยวประจำาปีค่ะ
Q: การทำาตลาด ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด
A: การทำา Brand Awareness โดยจัดทำาเป็นของรางวัล ของสมนาคุณ
ของขวัญแจกให้กับลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ เช่น กระเช้าแจก
ลูกค้าประจำาปีสำาหรับลูกค้าในประเทศ การทำาสมุดไดอารี่เพื่อแจกให้กับ
ลูกค้าในต่างประเทศกว่า 55 ประเทศทั่วโลก รวมไปถึงของรางวัลในการ
เล่นเกมส์ สำาหรับแจกในงานอีเวนท์ ซึ่งช่วยส่งเสริมการตลาดได้เป็นอย่างดีค่ะ

เพิ่มยอดขาย
ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

บริษัท เอเซ็ทพลัส (ประเทศไทย) จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ: พลังงานทดแทน
Q: อะไรคือสิ่งแรกเมื่อคุณนึกถึงบาร์เทอร์คาร์ด
A: การเพิ่มสภาพคล่องกระแสเงินสดด้วยบาร์เทอร์คาร์ดครับ โดยเรา
สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าที่ส่งเสริมและเหมาะสมกับธุรกิจของเราในระบบ
บาร์เทอร์คาร์ด มาแปรเป็นเงินสดได้ เช่น แบตเตอรี่ หรือการเทรดบริการ
ถ่ายนำ้ามันเครื่องยนต์ การเคลือบรถ หรือขนมสำาหรับต้อนรับลูกค้า ซึ่งช่วย
ลดค่าใช้จ่ายเงินสด กลับกันยังสร้างรายได้เงินสดเพิ่มให้กับเราอีกด้วยครับ

นุชรัตน์ สันติเฟื่องกุล

บริษัท จอย สปอร์ต จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ: คายัค และอุปกรณ์คายัคครบวงจร

Q: อะไรคือประโยช์หลักของบาร์เทอร์คาร์ดสำาหรับคุณ
A: ในเรื่องการตลาดครับ เนื่องจากลูกค้าสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดกลุ่มโรงงาน
นั้น มีต้ังแต่ ขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ เราจึงเข้าใจตลาดสินค้า
มากขึ้น ช่วยให้เราสามารถแบ่งกลุ่มการตลาดของเราได้ชัดเจน และวางแผน
การตลาดได้ดีย่ิงขึ้นครับ การที่เราได้รู้จักกับสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดและ
เรียนรู้ธุรกิจใหม่ๆ ยังเปิดวิสัยทัศน์ของเราให้กว้างยิ่งขึ้นครับ

Q: บาร์เทอร์คาร์ดกับการตลาดออนไลน์
A: บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยในการทำาตลาดออนไลน์ ให้กับเรา ผ่านการ
เทรดสร้างเว็บไซต์บริษัทถึง 2 เว็บไซต์ และ Facebook Fan Page ซึ่งช่วยส่ง
เสริมให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น เปิดตลาดการขายสินค้า และเพิ่มช่องทาง
โปรโมทบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันนับเป็นช่องทางการตลาดที่
สำาคัญครับ
Q: บาร์เทอร์คาร์ดกับการช่วยเพิ่มยอดขาย
A: ช่วยมากพอสมควรเลยครับ โดยเฉพาะในด้านส่วนแบ่งการการตลาด
จากการที่เราได้รู้จักกับกลุ่มลูกค้าโดยตรง ช่วยให้เราปิดการขายได้ง่าย และ
การโปรโมทสินค้าเราผ่านบาร์เทอร์คาร์ดนั้น นอกจากการสร้างเว็บไซต์
แล้ว บาร์เทอร์คาร์ดยังช่วยโปรโมทสินค้าให้กับเราผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น
อีเมล์ โปรโมทสินค้า ที่ช่วยให้สินค้าเราเป็นที่นิยมรวดเร็ว และขยายฐาน
ลูกค้ากว้างขึ้นและหลากหลายมากขึ้นทีเดียวครับ
Q: เทรดบาร์เทอร์คาร์ดที่ประทับใจมากที่สุดค่ะ
A: เป็นการใช้เทรดกับ ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก เช่ารถ
ในการท่องเที่ยวและการพักผ่อน เป็นการให้รางวัลกับ
ตัวเองในวันหยุดกับครอบครัวหรือการเทรดสินค้าเป็น
รางวัลให้กับพนักงานครับ
Q: สุดท้าย อยากให้เล่าความประทับใจต่อบาร์เทอร์คาร์ดค่ะ
A: ความประทับใจใน BDM ที่คอยประสานงานและดูแลเราอย่างดีครับ
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เติมเต็มช่องว่างธุรกิจ

เพิ่มเงินสด

บาร์ เ ทอร์ ค าร์ ด เป็ น ไดเร็ ค ทอรี่ สิ น ค้ า และบริ ก าร
ที่ เ ราสามารถเลื อกซื้ อได้ โ ดยไม่ ต้ องใช้ เ งิ น สด

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ: โรงแรม

บริหารธุรกิจด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

ธุ ร กิ จ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ก ารตลาดทุ ก ประเภท
เปิ ด ด� า เนิ น การมานานกว่ า 10 ปี

การท�าตลาดด้วยบาร์เทอร์คาร์ด เช่น การแลกเปลี่ยนบริการ
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาวิทยุ รวมไปถึงการทำาตลาดออนไลน์ ซึ่งถือเป็น
ช่องทางการตลาดที่สำาคัญเป็นอันดับต้นๆ ในยุคปัจจุบันครับ เนื่องจากผม
ต้องการขยายฐานลูกค้าและสร้าง Brand Awareness ผมมองว่าช่องทาง
การทำาตลาดออนไลน์น้ัน ตอบโจทย์การตลาดในยุคปัจจุบันดีท่ีสุด และ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงได้รวดเร็ว ผมได้ ใช้เทรดแลกเปลี่ยนบริการสร้าง
Marketing Materials เช่น การถ่ายภาพและวีดีโอโรงแรมโดยทีม
Production Video มืออาชีพ เพื่อนำาไปใช้ ในการโปรโมทโรงแรมผ่าน
ช่องทางการตลาดออนไลน์ ควบคู่ไปกับการการแลกเปลี่ยนบริการ
Facebook Fan Page Management หรือการมีแอดมินดูแล Fan Page
เพื่อสร้างเนื้อหาและโพสต์รูปที่น่าสนใจ พร้อมกับการอัพเดทข้อมูลโรงแรม
หรือทำาโปรโมชั่นต่างๆ ของโรงแรม เพื่อให้โรงแรมมีความเคลื่อนตัว หรือมี
Activity ทางการตลาดตลอดเวลา ดึงดูดให้คนติดตามและสนใจมาพัก
โรงแรมเราเพิ่มขึ้น และสร้าง Branding ที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น นอกจากสื่อ
ออนไลน์แล้ว บาร์เทอร์คาร์ดยังช่วยการทำาตลาดแบบออฟไลน์ จาก
ข้างต้น ในเรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การพิมพ์ โบรชัวร์หรือนามบัตร การใช้ส่ือ
โฆษณาวิทยุ เพื่อโปรโมทร้านอาหาร Bridge Over Water ของโรงแรมอีก
ด้วยครับ

1

ลดค่าใช้จ่ายเงินสดและสร้างเงินสดด้วยบาร์เทอร์คาร์ด
บาร์เทอร์คาร์ดมีสินค้าและบริการที่หลากหลาย ที่เราสามารถนำามาใช้
สร้างเงินสดได้ ยกตัวอย่างการใช้งานของผม เช่น การผลิตนำ้าดื่มขายใน
โรงแรมหลายพันขวด การเทรดผลิตภัณฑ์สปา สินค้าความงาม พัดลม
ไอนำ้าหรือมอเตอร์ ไซต์ท่ีสามารถขายเป็นเงินสดหรือให้บริการเช่าแก่ผู้เข้า
พักในโรงแรม หรือใช้บาร์เทอร์คาร์ดในการส่งเสริมการสร้างรายได้เงินสด
ให้กับธุรกิจอื่นที่ผมประกอบการ เช่น ร้านอาหารอีกแห่งที่ผมทำาอยู่น้ัน
ได้แลกเปลี่ยนเครื่องกดนำ้าหวาน เครื่องซีลฝาแก้วชานมไข่มุขจากเทรด
บาร์เทอร์คาร์ดครับ ส่วนด้านการประหยัดเงินสด เช่น การแลกเปลี่ยน

Q: เหตุผลในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด
A: ผมมองว่าบาร์เทอร์คาร์ดนั้นสามารถช่วยผมทำาการตลาดบริษัท
ได้ครับ
Q: ผลตอบรับการตลาดเป็นอย่างไรบ้างคะ
A: บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยในการโปรโมทบริษัทเราให้เป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้นค่อนข้างชัดเจนครับ จากการที่มีลูกค้าใหม่ๆ มาใช้บริการ มีผลตอบ
รับจากสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดมากมายเลยทีเดียว และยังรวมไปถึงการ
ขยายฐานลูกค้า ช่วยให้เรามีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารหรือโรงงานครับ

ภูมิภาส ลัญจกรกุล
มายด์ รีสอร์ท พัทยา

2

เทรดบาทเป็นกล้องวงจรปิดติดในโรงแรม หรือการใช้เทรดพาพนักงาน
ไปเลี้ยงที่ร้านอาหารแทนการใช้เงินสดครับ
เติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจ สิ่งที่ผู้ประกอบการโรงแรมได้พบคือ
การมีห้องว่างในช่วง Low Season ซึ่งผมก็ ได้บาร์เทอร์คาร์ดมา
เติมเต็มช่องว่างธุรกิจส่วนนี้ และเมื่อได้รับเทรด ผมก็ ได้นำาเทรดบาท
บาร์เทอร์คาร์ดมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เพื่อปรับปรุงโรงแรม
ให้พัฒนาไม่หยุดอยู่กับที่ครับ

3

Q: สุดท้ายอยากให้เล่าเกี่ยวกับ “การสร้างเงินสดด้วยบาร์เทอร์คาร์ด” ค่ะ
A: การเลือกแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา
หรือเอื้ออำานวยกับธุรกิจเรานั้น ยังสามารถช่วยเพิ่มเงินสดให้กับเราได้อีก
ช่องทางหนึ่ง เช่น การเทรดเครื่องพิมพ์ 3D ผ่านบาร์เทอร์คาร์ด ซึ่ง
นอกจากจะช่วยเพิ่มยอดขายแล้ว ยังเปิดช่องทางและโอกาสทางธุรกิจเพิ่ม
อีกหนึ่งช่องทาง สร้างความแตกต่างในตลาด ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
แสดงศักยภาพของบริษัท ในการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีครบวงจร ทันสมัย
และเป็นผู้นำาด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยเทคโนโลยีท่ีล้ำาสมัยจากการเทรดสินค้า
ผ่านบาร์เทอร์คาร์ดครับ

Q: บริหารค่าใช้จ่าย ลดการใช้เงินสดด้วยบาร์เทอร์ดอย่างไรบ้างคะ
A: ในส่วนการประหยัดเงินสดนั้นมีการใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดในส่วนที่พัก
โรงแรมเมื่ือมีประชุมต่างจังหวัด หรือการซื้อสินค้าและบริการเป็นของขวัญ
ให้กับพนักงาน เช่น กระทะไฟฟ้า ที่นอนยางพารา หมอน กระเป๋าเป้ กระเป๋า
กันนำ้า หลอดไฟ LED เป็นต้น รวมไปถึงสินค้าและบริการที่เอื้อหนุนธุรกิจ
เช่น ดาวน์รถขนส่ง ผ้าและอุปกรณ์ทำาความสะอาดสำาหรับฝ่ายผลิต เป็นต้น
ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายบริษัทไปได้มากทีเดียวครับ
Q: สิ่งแรกที่คุณคิด เมื่อนึกถึงบาร์เทอร์คาร์ด
A: เป็นไดเร็คทอรี่สินค้าและบริการที่เราสามารถเลือกซื้อได้โดยไม่ต้องใช้
เงินสด เป็นสื่อการตลาดในการโปรโมทบริษัทเราให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น และมี
สินค้าและบริการที่ช่วยเอื้ออำานวยการทำาธุรกิจของเราครับ
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บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ ไทซิ่ง จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ: สื่อสิ่งพิมพ์

การท่ องเที่ ย ว

หมู่เกาะทางใต้
ซัมเมอร์ รีสอร์ท เกาะพะงัน
ตั้งอยู่บนหาดบ้านค่ายของเกาะพงัน ที่ซัมเมอร์ รีสอร์ท คุณสามารถมองเห็นนำ้าทะเลสีเขียวมรกต
ของทะเลฝัง่ อ่าวไทย เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะนำาเสนอรีสอร์ทหรูทมี่ คี วามแตกต่าง และมีมาตรฐานสากล แขกผูเ้ ข้าพัก
สามารถดิิื่มดำ่าไปกับธรรมชาติบนเกาะอย่างแท้จริงได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล พักผ่อนบน
Day Bed พร้อมกับชมวิวจากห้องพัก เติมพลังให้ร่างกายจากการเข้าสปาฟาโรห์ของเรา ซัมเมอร์
รีสอร์ท มีความเป็นสากล เก๋ ไก๋ ในสไตล์ร่วมสมัย ให้ความอบอุ่นและความสุขในการพักผ่อน สัมผัส
การพักผ่อนบนเกาะสมุยแบบแท้จริงได้ที่นี่

แกรนด์ ซี บีช รีสอร์ท เกาะพะงัน
แกรนด์ ซี บีช รีสอร์ท เกาะพะงัน ตั้งอยู่ห่างจากหาดเพียง 3 นาที ตั้งอยู่อ่าวในวก รีสอร์ทมีอุปกรณ์อำานวยความสะดวก
ครบครันด้วยเครื่องทำาความเย็นในห้องพักและระเบียง หรือสิ่งอำานวยความสะดวกในรีสอร์ท อย่าง สปา สระว่ายนำ้า และ
Tour Desk แนะนำาการท่องเที่ยว บริการอินเตอร์เน็ตทั่วทั้งบริเวณรีสอร์ท แขกผู้เข้าพักสามารถลิ้มรสชาติอาหารอร่อย
ที่ห้องอาหาร พร้อมเสิร์ฟอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติ พร้อมชมวิวทะเล หรือการนั่งดื่มที่พูลบาร์

นันทรา เฉวงบีช เกาะสมุย
ขอต้อนรับทุกท่านสู่ นันทรา เฉวงบีช เกาะสมุย ซึ่งตั้งอยู่บนหาดเฉวงอันยอดนิยม หนึ่งในหาดที่มีทรายขาวนวลสวยงามตา
พร้อมกับบรรยากาศชีวิตกลางคืน ร้านอาหารและบาร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ โรงแรมเรานั้นมีขนาด 250 ตารางเมตร บริการห้องพัก
ทั้งหมด 50 ห้อง และมีทั้งหมด 4 ชั้น (มีลิฟท์) สระว่ายนำ้า บริการอินเตอร์เน็ต และมีกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย

นันทรา ท อ้ งสน เบย ์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เกาะสมุย
นันทรา ท้องสน เบย์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ตั้งอยู่ใกล้กับหาดเชิงมน หนึ่งในสถานที่ยอดนิยม
ห่างจากหาดเพียง 4 กิโลเมตร ที่นี่เป็นโรงแรม 4 ดาว ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้า
นักธุรกิจและนักท่องเที่ยว เดินทางจากสนามบินสะดวก และด้วยสถานที่ต้ังใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว
ที่นี่จึงไม่ควรพลาด

เฉวง รีเจ น้ ท์ บีช รีสอร์ท เกาะสมุย
เฉวง รีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท เกาะสมุย รีสอร์ทริมหาด ตั้งอยู่บนหาดเฉวงอันโด่งดัง ใกล้กับ
แหล่งบันเทิง ช้อปปิ้ง และร้านอาหาร เหมาะสำาหรับผู้ที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัวและการพักผ่อน
แค่เพียงไม่กี่ก้าวพาคุณสู่ความทันสมัย ให้คุณทำากิจกรรม หรือช้อปปิ้งจนหมดวัน พบความสงบ
ท่ามกลางบรรยากาศอันครึกครื้นอันเป็นเสน่ห์ของหาดเฉวง ที่นี่จึงเหมาะในการมอบความสุข
ทุกรูปแบบให้กับคุณ

