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บาร์เทอร์คาร์ด เช่ือมโยงคุณ
สู่โอกาสทางธุรกิจ

•  สร้างประโยชน์ทางธุรกิจ
   ด้วยเทรดบาท

•  บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ ครั้งที่ 67

•  บาร์เทอร์คาร์ด โมบาย แอป

ธุรกิจก้าวกระโดด  
ด้้วยบาร์์เทอร์์คาร์์ด้
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เรียนั สมาชิกทุกท่านั

ประเทศไทยและทั�วโลกกำาลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนั่าสายพันัธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความ 
ปลอดภััยและการใช้ชีวิตของเราทุกคนัในัวงกว้าง ในัภัาคธุรกิจนัั้นั สถืานัการณ์์แพร่ระบาดของ COVID-19 กระทบกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจในัวงกว้าง ธุรกิจขนัาดกลางและขนัาดย่อม (SMEs) ถืือเป็นัหนั่�งในักลุ่มที�ได้รับผลกระทบค่อนัข้างมาก ซึ่่�งถืือเป็นักลุ่ม 
สมาชิกหลักของบาร์เทอร์คาร์ด ดิฉัันัในัฐานัะกรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด ขอแสดงความห่วงใย
ต่อสมาชิกทุกท่านัที�ได้รับผลกระทบจากไวรัสนัี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

แนั่นัอนัว่าเวลานัี้ เป็นัช่วงเวลาที�ท้าทายของทุกธุรกิจ สิ�งสำาคัญสำาหรับบาร์เทอร์คาร์ด คือรักษาระดับความสามารถืในัการ 
สนัับสนัุนัธุรกิจสมาชิก โดยให้มีการหยุดชะงักหรือผลกระทบนั้อยที�สุด บาร์เทอร์คาร์ดสามารถืมีบทบาทสำาคัญสำาหรับสมาชิก 
ทุกท่านั ไม่เพียงแต่ในัช่วงเวลานัี้ แต่รวมถื่งช่วงระยะเวลาการฟื้้�นัตัวด้วยเช่นักันั เรามุ่งมั�นัที�จะให้บริการและดูแลสมาชิกของเราให ้
ทันัต่อสถืานัการณ์์ การทำาหนั้าที�อย่างเต็มกำาลัง ในัการช่วยธุรกิจลดค่าใช้จ่าย ระบายสินัค้าค้างสต็อก และเพ่�มยอดขายในัช่วงที�
มีลูกค้านั้อย ถืือเป็นัเรื�องเร่งด่วนัและเป็นัสิ�งที�พึงกระทำาเป็นัอย่างยิ�งเพ่�อให้สมาชิกของเราสามารถืผ่านัพ้นัวิกฤตในัครั้งนัี้ไปได้ 

นัอกจากนัี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์และกำาหนัดแผนังานัในัการรับมือกับวิกฤตครั้งนัี้ พร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรสำารองในั
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นัด้านัเทคโนัโลยี และรูปแบบการทำางานัที�ยืดหยุ่นัเพ่�อให้ระบบสามารถืทำางานัได้อย่างต่อเนัื�อง 
เพ่�อที�จะได้แก้ ไขข้อจำากัดต่างๆ ให้เรายังคงสามารถืทำาหนั้าที�ในัการบริการและส่งเสริมธุรกิจของสมาชิก  
และพร้อมอำานัวยความสะดวกให้กับนัักธุรกิจทุกท่านั เราสนัับสนัุนัให้สมาชิกทุกท่านั  
ติดต่อกับผู้จัดการฝ่่ายพัฒนัาธุรกิจของท่านั (Business Development Manager – BDM)  
เพ่�อหารือเกี�ยวกับวิธีการที�บาร์เทอร์คาร์ดสามารถืสนัับสนัุนัและปกป้องธุรกิจของพวกท่านัได้ 

กว่า 29 ปี ที�บาร์เทอร์คาร์ดเป็นัชุมชนัสำาหรับเจ้าของกิจการที�แท้จริง บาร์เทอร์คาร์ดและ 
สมาชิกธุรกิจต่างสนัับสนัุนัและเติบโตไปด้วยกันั ดังนัั้นั ที�สำาคัญที�สุดในัตอนันัี ้ 
คือการสนัับสนัุนั ดูแล ช่วยเหลือ สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดทุกท่านัอย่างดีที�สุด

ผนั่กกำาลังไปด้วยกันัค่ะ
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บทสัมภาษณ์ 
บร์ิษัท ด้าต้า เพาเวอร์์ จำากัด้

บทสัมภาษณ์ 
บร์ิษัท เซเลบร์ิตี้ ซีแอลบี คลินิก จำากัด้

บทสัมภาษณ์ 
บร์ิษัท กอปร์บุญ เอสเตท จำากัด้ 

บทสัมภาษณ์ 
บร์ิษัท ติด้จร์วด้ จำากัด้

สร์้างปร์ะโยชน์ทางธุร์กิจ 
ด้้วยเทร์ด้บาท

Bartercard Mobile App

14
13 บทสัมภาษณ์ 

อักษร์ศิลป์ โฆษณา

การ์ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ 
ด้้วยบาร์์เทอร์์คาร์์ด้
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• Refer Friends Campaign 2020
• บาร์์เทอร์์คาร์์ด้ เทร์ด้โชว์ คร์ั้งที่ 67
• Bartercard Exclusive Top Trader 
   Luncheon 2020
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แนะนำธุรกิจใหม เพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยน
แนะนำธุรกิจใหม

ชำระสมาชิก
ไดเรกทอรี่ บัญชีของฉัน ออกจากระบบ

เรียกเก็บยอดขาย

แนะนำธุรกิจใหม เพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยน
แนะนำธุรกิจใหม

ชำระสมาชิก
ไดเรกทอรี่ บัญชีของฉัน ออกจากระบบ

เรียกเก็บยอดขาย

สแกน QR CODE

ยอนกลับ

การชําระโดยสแกน QR Code บนมือถือของผูขายหรือระบุเลขท่ีบัญชีสมาชิก

ระบุเลขท่ีบัญชี

ระบุขอมูลบัญชี

ยอนกลับ

ชําระใหกับสมาชิกในสมุดรายช่ือ
หมายเลขบัญชีผูขาย

ช่ือบัญชีผูขาย

จํานวนเงิน

ยกเลิก
ถัดไป

เพ่ิมท่ีสมุดรายช่ือ

ยืนยันการชําระสมาชิก

ยอนกลับ

กรุณายืนยัน

คุณกําลังชําระยอดChanvit Rungnarongruk

จากบัญชีTidarat Boonchuai

จํานวนเงินT฿1.00 (THB)

ยืนยัน
อีเมล

วันท่ีและเวลาตามทองถ่ินThursday, June 4, 2020 4:58:11 PM

ฉันยอมรับการรับสินคา/บริการ และยืนยัน
การชําระเงิน

การชําระสมาชิกเสร็จสมบูรณ

ยอนกลับ

สําเร็จ!

ชําระยอดแลวChanvit Rungnarongruk

จากบัญชีTidarat Boonchuai
จํานวนเงินT฿1.00 (THB)

หมายเลขอนุมัติ6494641

ยืนยัน
อีเมล

วันท่ีและเวลาตามทองถ่ินMonday, June 29, 2020 11:06:14 AM
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ติดตอเรา เพ�่อเร�ยนรูเก่ียวกับ
การใชบารเทอรคารดเพ�่มเติมไดแลววันนี้

5.

4.

2.

3.

1.

ใชเทรดบาทใหเปนประโยชน
ตอธุรกิจคุณ!

ใชเทรดบาทเปนเคร�่องมือขยายธุรกิจเง�นสด 
บารเทอรคารดตองการเปนเคร�่องมือขยายธุรกิจเง�นสดใหกับสมาชิก 
ดังนั้นบารเทอรคารดจะทําหนาที่เปนทีมขายอีกทีมหนึ่ง ในการ
โปรโมทสินคาและบร�การของสมาชิก เพ�่อเพ�่มยอดขายในกลุมธุรกิจ
บารเทอรคารด โดยไมกระทบตอยอดขายธุรกิจเง�นสด และเมื่อได
ยอดขายเพ�่มแลว สมาชิกสามารถนํายอดขายเพ�่มนั้น ไปซื้อสินคา
หร�อบร�การที่ธุรกิจจําเปนตองใช โดยการจายดวยเทรดบาท
บารเทอรคารด สรางฐานลูกคาใหม สรางความจงรักภักดีที่ลูกคา
มีตอแบรนดสินคาและเพ�่มกําไรใหธุรกิจเง�นสด

หมุนเว�ยนสต็อคสินคารวดเร็วข�้น 
เม่ือธุรกิจผันผวน
ฟนฟ�ธุรกิจชวงขาลง ดวยการหมุนเว�ยนสต็อคสินคาคงคลังอยาง
รวดเร็วผานระบบการแลกเปลี่ยนสินคาและบร�การของบารเทอรคารด 
เพ�่อเพ�่มพ�้นที่สําหรับสินคา อุปกรณ และพนักงาน สงเสร�มการสราง
รายไดธุรกิจทางชองทางอื่นๆ 

สมาชิกยังสามารถขายสินคาคงคลังที่เคลื่อนที่ไดชา โดยไมตองโหม
ลดราคากระหนํ่า และเมื่อไดรับเทรดบาทจากการขายสินคาแลว 
สมาชิกยังสามารถใชเทรดบาทที่ไดรับ ไปซื้อสินคาและบร�การที่จําเปน
ตอธุรกิจ เพ�่อลดคาใชจายเง�นสดอีกดวย

เสร�มขวัญกําลังใจพนักงาน ดวยเทรดบาท
บารเทอรคารด 
สุดยอดพนักงานดีเดนที่ทํางานอยางขยันขันแข็งและมีพรสวรรคอยาง
นาทึ่ง หลายๆ บร�ษัทตางประสบปญหาในการหารางวัลที่เหมาะสม
ใหกับพนักงานเหลานี้ นอกเหนือจากการเพ�่มคาแรงหร�อเง�นเดือน 
หลายๆ ทานจึงใชเทรดบาทบารเทอรคารด แทนโบนัส รางวัลจ�งใจ 
หร�อของขวัญ เพ�่อเพ�่มอัตราการเก็บรักษาพนักงานเหลานี้ไว 
ตัวอยาง เชน การใหรางวัลพนักงานดีเดนเปน ดินเนอรที่รานอาหาร 
ทร�ปทองเที่ยว หร�อบัตรกํานัล เปนตน

สรางคอนเนคชั่นทางธุรกิจ ดวยบารเทอรคารด
บารเทอรคารดคือกลุมพันธมิตรผูประกอบการขนาดใหญ ในการชวย
ขยายฐานลูกคาของสมาชิกทั้งในและตางประเทศ เพ�่มผลกําไรใหสูงข�้น 
ลูกคาที่ไดรับจากบารเทอรคารด เปนฐานลูกคาใหมที่เพ�่มข�้นจากฐาน
ลูกคาเง�นสดเดิม มีบทบาทในการชวยสงเสร�มและไมสรางผลกระทบ
ตอธุรกิจในปจจ�บันของคุณ

ลูกคาแนะนําจากนักธุรกิจในบารเทอรคารดและการตลาดแบบปาก
ตอปาก ยอมมีชัยเหนือคูแขง มากกวานั้น ทุกการซื้อขายผาน
บารเทอรคารด เปดโอกาสใหทุกธุรกิจชวยในการสนับสนุนสินคา
และบร�การของกันและกันอีกดวย

ไดรับวงเง�นเครดิตปลอดดอกเบี้ย 
และเพ�่มกระแสเง�นสด
เทรดบาทนั้นทํางานเหมือนกับ E-Currency (สกุลเง�นอิเล็กทรอนิกส) 
ดังเชน บัตรเครดิตและเง�นในบัญชีธนาคาร  เมื่อกระแสเง�นสดในธุรกิจ
ลดลง คุณยังสามารถจับจายสินคาและบร�การในตลาดบารเทอรคารด
ดวยเทรดบาทแทนการใชเง�นสด โดยการทําธุรกรรมผาน
บารเทอรคารด โมบาย แอป หร�อเวาเชอร เปนตน 

เมื่อธุรกิจสามารถใชวงเง�นเครดิตปลอดดอกเบี้ยในการซื้อสินคาและ
บร�การที่ธุรกิจตองการไดแลว ยอมทําใหธุรกิจเก็บรักษาเง�นสดไวได
มากข�้น เปนการเพ�่มกระแสเง�นสดทันที

สรางประโยชน
ทางธุรกิจ 
ดวยเทรดบาท

มีประโยชนหลายอยางท่ีบารเทอรคารดสามารถเก้ือหนุนธุรกิจและ
ไลฟสไตลนักธุรกิจของคุณได การเพ�่มกระแสเง�นสด การดูแลความสัมพันธ
ลูกคา การหมุนเว�ยนสินคาคงคลังอยางรวดเร็ว ลวนเปนปจจัยที่สําคัญของ
การดําเนินธุรกิจ ดังนั้นการแลกเปลี่ยนสินคาและบร�การดวยบารเทอรคารด
สามารถสรางประโยชนหลายดานใหกับผูประกอบการมาอยางตอเนื่อง

บารเทอรคารดชวยธุรกิจคุณ
ใหเติบโตไดอยางไร  มาพบคําตอบกัน
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บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ ครั้งที� 67 จัดข้้นั ณ์ อาคารอิมแพ็ค ฟื้อรั�ม  
เมื�อวันัที� 8 สิงหาคม 2020 ที�ผ่านัมา เพ่�อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ 
ได้สร้างยอดขาย โปรโมทและแนัะนัำาสินัค้าของตนัไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ 
โดยตรง และยังเพ่�มโอกาสในัการสร้างพันัธมิตรทางธุรกิจเพ่�อสามารถื 
ต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วย งานับาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ จัดข้้นัทุกๆ  
4 เดือนั ในัแต่ละครั้งประกอบด้วยบูธกว่า 250 ธุรกิจ และผู้ประกอบการ 
กว่าพันัคนัมาช้อปป้�งในังานับาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ ครั้งนัี้ เราได้มี 
การแนัะนัำาและส่งเสริมให้สมาชิกช้อปป้�งภัายในังานั ใช้จ่ายและ 
รับชำาระผ่านั Bartercard Mobile App ซึ่่�งสามารถืทำาธุรกรรมได้ 
ทันัทีเพียงสแกนั QR Code ซึ่ื้อขายได้ง่าย ทุกที� ทุกเวลา เพ่�อเพ่�ม 
ความรวดเร็วและความสะดวกสบายในัการซึ่ื้อขายให้กับสมาชิก

สามารถืติดตามงานับาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ ครั้งต่อไปได้ที� 
www.bartercard.co.th หรือโทร 0 2049 3111

บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ 
ครั้งที่ 67

Bartercard Exclusive
Top Trader Luncheon 2020

บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด จัดงานั Bartercard Exclusive Top Trader  
Luncheon 2020 เมื�อวันัที� 19 กุมภัาพันัธ์ 2563 ที�ผ่านัมา เพ่�อประกาศถื่งความสำาเร็จ 
ในัปี 2562 ที�มียอดแลกเปลี�ยนัสูงถื่ง 935 ล้านัเทรดบาท และมอบรางวัลให้กับสมาชิกที�
มียอดการแลกเปลี�ยนัสูงสุดในัประเทศไทย ประจำาปี 2562 จำานัวนั 3 รางวัล ได้แก่

 1.  คุณ์ชุลีพร ชมพัฒนั์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท วิชั�นั (ไทยแลนัด์) จำากัด   
  มียอดการซึ่ื้อขาย 10.7 ล้านัเทรดบาท

 2. คุณ์สมชาย เอสโอพรัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชส จำากัด  
  มียอดการซึ่ื้อขาย 10 ล้านัเทรดบาท

 3. คุณ์ประเทือง พงษาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซึ่์เพรส พลัส จำากัด  
  มียอดการซึ่ื้อขาย 8.9 ล้านัเทรดบาท

โดยมี คุณ์เรวดี วัฏฏานุัรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด  
และคณ์ะผู้บริหาร ให้การต้อนัรับ ณ์ โรงแรม เชอราตันั แกรนัด์ สุขุมวิท

กิจกรรม

Refer Friends Campaign 2020
จุดประสงค์ของ โปรแกรมแนัะนัำาสมาชิกใหม่ คือ การเพ่�มโอกาสให้สมาชิกได้ร่วม 
ขยายและเพ่�มโอกาสแลกเปลี�ยนัในัสังคมบาร์เทอร์คาร์ด โดยมีนัำาเสนัอผลตอบแทนั 
หลากหลายรูปแบบให้กับสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด ขอแสดงความยินัดีกับ 
คุณ์จารุภััส ลิมป์สืบสานั Top Referrer ประจำาปี 2020 ซึ่่�งเป็นัผู้แนัะนัำาสมาชิกใหม่
ให้บาร์เทอร์คาร์ดสูงสุดในัคร้�งปีแรกที�ผ่านัมา ได้รับรางวัลเป็นั iPad Gen 7

คุณ์สามารถืเข้าร่วมโปรแกรมแนัะนัำาสมาชิกใหม่และมีส่วนัร่วมสร้างการเติบโต 
ให้กับระบบเศรษฐกิจการแลกเปลี�ยนั โดยแนัะนัำาธุรกิจที�คุณ์ต้องการทำาการค้าด้วย 
หรือแนัะนัำาธุรกิจที�คุณ์คิดว่า ธุรกิจเหล่านัั้นัสามารถืได้รับประโยชนั์จาก 
บาร์เทอร์คาร์ดได้เหมือนัที�คุณ์ได้รับ คุณ์จะได้รับ 5,000 TB/สมาชิก ทันัที  
เมื�อธุรกิจที�คุณ์แนัะนัำาได้เข้าร่วมกับบาร์เทอร์คาร์ด นัอกจากนัี้คุณ์สามารถืสะสม 
ยอดสมาชิกแนัะนัำา เพ่�อรับรางวัลใหญ่ได้อีกด้วย

แนัะนัำาสมาชิกใหม่หรือสอบถืามข้อมูลเพ่�มเติม ได้ที�  
www.bartercard.co.th หรือ ผูู้้จัดการฝ่่ายพััฒนาธุรกิจของคุณ



คนหา
วิธีงายๆ สำหรับคุณในการคนหา
สมาชิกอื่นๆ เมื่อคุณตองการ

ไดเรกทอรี่ธุรกิจสมาชิก
คาหาดวย “คำหลัก” หรือ

“คนหาสมาชิกที่อยูใกลเคียง”

ชอปปง
เรียกดูสินคาและบริการได

ในที่เดียว

QR Code
จายหรือขายไดทันที

ดวย QR Code

แนะนำธุรกิจใหม 
เพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยน

แนะนำธุรกิจใหม

ชำระสมาชิก

ไดเรกทอรี่ บัญชีของฉัน ออกจากระบบ

เรียกเก็บยอดขาย

แนะนำธุรกิจใหม 
เพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยน

แนะนำธุรกิจใหม

ชำระสมาชิก

ไดเรกทอรี่ บัญชีของฉัน ออกจากระบบ

เรียกเก็บยอดขาย

แนะนำธุรกิจใหม 
เพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยน

แนะนำธุรกิจใหม

ชำระสมาชิก

ไดเรกทอรี่ บัญชีของฉัน ออกจากระบบ

เรียกเก็บยอดขาย

สแกน QR CODE

ยอนกลับ

การชําระโดยสแกน QR Code บนมือถือของผูขาย
หรือระบุเลขท่ีบัญชีสมาชิก

ระบุเลขท่ีบัญชี

ระบุขอมูลบัญชี

ยอนกลับ

ชําระใหกับสมาชิกในสมุดรายช่ือ

หมายเลขบัญชีผูขาย

ช่ือบัญชีผูขาย

จํานวนเงิน

ยกเลิก ถัดไป

เพ่ิมท่ีสมุดรายช่ือ

ยืนยันการชําระสมาชิก

ยอนกลับ

กรุณายืนยัน

คุณกําลังชําระยอด
Chanvit Rungnarongruk

จากบัญชี
Tidarat Boonchuai

จํานวนเงิน
T฿1.00 (THB)

ยืนยันอีเมล

วันท่ีและเวลาตามทองถ่ิน
Thursday, June 4, 2020 4:58:11 PM

ฉันยอมรับการรับสินคา/บริการ และยืนยัน
การชําระเงิน

การชําระสมาชิกเสร็จสมบูรณ

ยอนกลับ

สําเร็จ!

ชําระยอดแลว
Chanvit Rungnarongruk

จากบัญชี
Tidarat Boonchuai

จํานวนเงิน
T฿1.00 (THB)

หมายเลขอนุมัติ
6494641

ยืนยันอีเมล

วันท่ีและเวลาตามทองถ่ิน
Monday, June 29, 2020 11:06:14 AM



พญ.ภัิฐฆ์์ศิฌ์์นัี สุวรรณ์รัตนั์
บริษัท เซึ่เลบริตี้ ซึ่ีแอลบี คลินัิก จำากัด

สมาชิกภัาพ: 1 ปี 7 เดือนั

สร้างธุรกิจให้เติิบโติด้วย 
บาร์เทอร์คาร์ด

เพิ่่ �มยอดขาย

กลุ่่�มเป้้าหมายหลัุ่กของ เซเลุ่บริิตี้้� ซ้แอลุ่บ้ คลุ่ินิิก คือกลุ่่�มไหนิคะ 
ช่�วยเลุ่�าให้เริาฟัังค�ะ

กลุ่มวัยทำางานัค่ะ เพราะจุดเด่นัของเราคือเรื�องกำาจัดขนัถืาวร การปรับแต่ง 
รูปหนั้าและศัลยกรรม จ่งเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที�มีกำาลังการซึ่ื้อค่ะ

อย�างนิ้�เริียกได้้ว�ากลุ่่�มสมาชิ่กบาริ์เทอริ์คาริ์ด้นัิ�นิตี้ริงกับ Target 
Group ของเริาเลุ่ยหริือเป้ลุ่�าคะ 

ใช่ค่ะ เรียกได้ว่าบาร์เทอร์คาร์ดเพ่�มส่วนัแบ่งการตลาด ขยายฐานัลูกค้า 
ให้กับเรา เนัื�องจากกลุ่มลุกค้ารู้จักเรามากยิ�งข้้นั และมาใช้บริการเราจำานัวนัมาก 
ข้้นัค่ะ นัอกจากได้ลูกค้าเพ่�มแล้ว ยังได้เพ่�อนันัักธุรกิจและคอนัเนัคชั�นัเพ่�มข้้นั 
จากการแลกเปลี�ยนัสินัค้าและบริการกันัอีกด้วย

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ม้ส�วนิช่�วยในิการิลุ่ด้ค�าใช่้จ่�ายเงินิสด้อย�างไริบ้างคะ

บาร์เทอร์คาร์ดช่วยได้มากเลยค่ะ ตั้งแต่การเริ�มก่อสร้างคลินัิกและโรงพยาบาล  
ไม่ว่าจะเป็นับริการออกแบบภัายในั (Interior Design Service) เครื�องตกแต่ง 
เช่นั วอลเปเปอร์ ม่านั เฟื้อร์นัิเจอร์ โซึ่ฟื้า เก้าอี้ หมอนั อุปกรณ์์ และชั้นัวางต่างๆ 
รวมถื่งเครื�องเสียง เป็นัต้นั นัอกจากงานัเบื้องหนั้าของคลินัิกแล้ว ยังได้ ใช้ 
เทรดบาทในัการซึ่ื้ออุปกรณ์์ทางการแพทย์ เช่นั ถืุงมือ ความดันัเกจ  
(Pressure Gauge) และผ้าขนัหนัู เป็นัต้นั ทางด้านัการตลาด เช่นั ป้ายโฆ์ษณ์า 
ป้ายคลินัิก และโบรชัวร์ต่างๆ ในัการโปรโมทคลินัิก เราใช้ด้วยเทรดบาท 
บาร์เทอร์คาร์ดทั้งหมด โดยไม่ต้องใช้เงินัสด  แต่เป็นัการแลกเปลี�ยนัสินัค้า 
และบริการกันั เพียงแต่เรายื�นับริการของเราให้สมาชิกเท่านัั้นัเองค่ะ 

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ม้ส�วนิช่�วยในิการิเพิ่่�มยอด้ขายอย�างไริบ้างคะ

ผู้จัดการฝ่่ายพัฒนัาธุรกิจ จะคอยโปรโมทและแนัะนัำาแบรนัด์เราให้นัักธุรกิจ 
สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดตลอด ในับางครั้ง 1 วันันัั้นั สามารถืสร้างยอดเทรดให้ 
เราถื่งแสนับาท ซึ่่�งเราได้นัำามาลดต้นัทุนัด้านัต่างๆ ในับริษัท ลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ด
ยังแนัะนัำาลูกค้าเงินัสดให้เราสามารถืต่อยอดได้อีกด้วย 

เซเลบริติี้ ซีแอลบี คลินิก ประหยัดเงินสด 
จากการใช้บาร์เทอร์คาร์ดอย่างไรบ้าง
•	 ค่่าออกแบบภายใน	
•	 เฟอร์นิเจอร์	เช่่น	โต๊๊ะ	โซฟา	เก้าอ้�	ม่าน	และวอลเปเปอร์
•	 อุปกรณ์์ทางการแพิ่ทย์	เช่่น	ถุุงมือ	ค่วามดันเกจ	และผ้าขนหนู
•	 ป้ายโฆษณ์า	และโบรช่ัวร์โปรโมทค่ลินิก
•	 ไลฟ์สไต๊ล์ส่วนต๊ัว	เช่่น	เก้าอ้�นวด	จานช่าม	และเสื�อผ้า	

บาร์เทอร์ค่าร์ดเป็นส่วนหน่�งใน 
ช่้วิต๊ประจำาวันและของธุุรกิจเราไปแล้ว	 
หากเราเปิดใจ	เราจะเจอกับโลกใหม	่
อ้กใบหน่�ง	ท้�ม้ค่วามเกินคุ่้มอยู่ในนั�น	

“
”เวลุ่าของนิักธุ่ริกิจ่ค�อนิข้างจ่ำากัด้ บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ม้ส�วนิช่�วยบริิหาริ 

จ่ัด้การิเวลุ่าอย�างไริบ้างคะ

ผู้จัดการฝ่่ายพัฒนัาธุรกิจเปรียบเสมือนัผู้ช่วยฝ่่ายจัดซึ่ื้อและฝ่่ายขายของเรา  
ในัทุกวันัจะคุยกับผู้จัดการฝ่่ายพัฒนัาธุรกิจเพ่�อเช็คว่ามีสินัค้าและบริการอะไร 
อัพเดทมาใหม่บ้างที�นั่าจะเป็นัประโยชนั์ต่อธุรกิจเรา ซึ่่�งสะดวกต่อเราที�มีเวลา 
จำากัดมากเลยค่ะ 

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ตี้อบโจ่ทย์ ไลุ่ฟั์สไตี้ลุ่์นัิกธุ่ริกิจ่ของเริาอย�างไริบ้างคะ

ในัทุกๆ ส่วนัเลยค่ะ ตั้งแต่ลืมตาข้้นัมา ก็จะพบกับสินัค้าที�มาจากบาร์เทอร์คาร์ด 
เกือบทุกส่วนัก็ว่าได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นั เสื้อผ้า จานัชาม โต๊ะ เก้าอี้นัวด พัดลม  
เรียกว่าทุกอย่างในับ้านัมาจากบาร์เทอร์คาร์ดค่ะ บาร์เทอร์คาร์ดเป็นัส่วนัหนั่�ง 
ในัชีวิตประจำาวันัและของธุรกิจเราไปแล้วค่ะ หากเราเป้ดใจ เราจะเจอกับโลกใหม ่
อีกใบหนั่�ง ที�มีความเกินัคุ้มอยู่ในันัั้นั และการได้พบเจอกับนัักธุรกิจท่านัอื�นัๆ  
ยังช่วยให้เราได้แนัวคิดการดำาเนัินัธุรกิจใหม่ๆ ที�เราจะไม่ได้หากเราไม่ได้เข้าร่วม
บาร์เทอร์คาร์ด สมาชิกนัักธุรกิจบาร์เทอร์คาร์ดเหมือนัเพ่�อนัที�แนัะแนัวทาง  
ซึ่่�งทุกคนัมีจุดมุ่งหมายคือความสำาเร็จ เขาเดินัทางอย่างไรไปสู่ความสำาเร็จ  
แต่ละคนันัั้นัมีเคล็ดลับที�ไม่เหมือนักันั ซึ่่�งเราก็ ได้รับพลังงานัมาช่วยเติมไฟื้ให้เรา
ในัการทำางานัให้ประสบความสำาเร็จยิ�งๆ ข้้นัไปค่ะ
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ริ้้จ่ักกับบาริ์เทอริ์คาริ์ด้ได้้อย�างไริ แลุ่ะอะไริเป้็นิป้ริะโยช่นิ์ท้� ได้้รัิบจ่ากการิ
เข้าริ�วมบาริ์เทอริ์คาริ์ด้

ครั้งแรกที�ผมรู้จักกับบาร์เทอร์คาร์ดนัั้นั ผมเห็นับาร์เทอร์คาร์ดจากป้าย 
บิลบอร์ดครับ ผมมองว่าบาร์เทอร์คาร์ดนัั้นันั่าสนัใจ สามารถืช่วยเราในัการ 
ระบายสต็อคสินัค้าที�มีอยู่ผันัมาเป็นัเทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดเพ่�อใช้เป็นั 
ประโยชนั์ต่อธุรกิจของเราได้ครับ โดยประโยชนั์ของบาร์เทอร์คาร์ดสำาหรับผม 
คือ 1. การเพ่�มกระแสเงินัสด 2. ช่วยระบายสต็อคสินัค้า 3. ช่วยการโปรโมท 
สินัค้าผ่านัการออกบูธงานับาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ 4. ทำาการตลาดด้วย 
การนัำาเทรดบาทมาซึ่ื้อป้ายบิลบอร์ด โฆ์ษณ์า หรือ การทำา PR ต่างๆ ครับ

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ช่�วยเพิ่่�มกริะแสเงินิสด้อย�างไริบ้างคะ

สำาหรับผมนัั้นัการทำาการตลาดต้องใช้เงินัสดจำานัวนัค่อนัข้างมาก แต่เรามี 
เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดที�ได้รับจากการระบายสต็อคสินัค้าของเรา  
เปรียบเสมือนักระแสเงินัสดหมุนัเวียนัในัธุรกิจที�เพ่�มข้้นั ที�เราสามารถืนัำามา 
ทำาประโยชนั์ ให้กับธุรกิจของเราได้ ซึ่่�งส่วนัใหญ่นัั้นัผมจะเนั้นัในัการทำา 
การตลาดครับ 

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ม้ส�วนิช่�วยในิการิทำาการิตี้ลุ่าด้อย�างไริบ้างคะ

ส่วนัมากนัั้นั ผมได้ใช้บาร์เทอร์คาร์ดในัการทำามาร์เก็ตติ�งแบบออฟื้ไลนั์ครับ  
2 ปีที�ผ่านัมานัี้ ผมใช้เทรดบาทในัการเช่าป้ายบิลบอร์ดในักรุงเทพฯ 4 จุด ด้วยกันั 
และการทำา PR การลงแมกกาซึ่ีนั ข่าวสังคม เพ่�ม Visibility ให้กับแบรนัด์ DATA  
เพ่�มเติมจากการทำา Online PR ที�มีอยู่แล้วทาง Facebook Fan Page เช่นั 
การทำา Boost Call to Action (Send Message), Boost Awareness ซึ่่�งทั้ง  
2 ส่วนันัั้นัส่งเสริมกันั และช่วยเพ่�ม Eyeball ให้กับแบรนัด์อีกช่องทางหนั่�งครับ 

ช่�วยเลุ่�าป้ริะสบการิณ์์การิเข้าริ�วมออกบ้ธุบาริ์เทอริ์คาริ์ด้เทริด้โช่ว์ค�ะ 

สำาหรับการออกบูธนัั้นั นัอกจากจะเป็นัช่องทางการระบายสินัค้าที�ดีแล้ว  
ยังเป้ดโอกาสให้ผมได้เข้าถื่งฐานัลูกค้าในัอุตสาหกรรมและบริการอื�นัๆ โดยตรง 
กลุ่มเป้าหมายของผม อายุระหว่าง 20-45 ปี ซึ่่�งบาร์เทอร์คาร์ดช่วยให้ผมได ้
เข้าถื่งกลุ่มเป้าหมายของุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และยังขยายฐานัลูกค้าให้ผม 
จากการเจอกันัผ่านังานัเทรดโชว์อีกด้วยครับ 

ความป้ริะทับใจ่ในิบาริ์เทอริ์คาริ์ด้

ผมประทับใจในัระบบของบาร์เทอร์คาร์ดและผู้จัดการฝ่่ายพัฒนัาธุรกิจครับ 
สำาหรับใครที�ยังไม่ลองใช้ อย่าพึ�งป้ดโอกาสตัวเองนัะครับ บาร์เทอร์คาร์ด 
สามารถืช่วยธุรกิจคุณ์ในัการล้างสต็อคสินัค้า ทำาการตลาด โฆ์ษณ์าแบรนัด์ 
มอบโอกาสในัการโปรโมทธุรกิจผ่านังานัอีเว้นัท์ และการแลกเปลี�ยนัสินัค้าและ 
บริการมาใช้ ในัธุรกิจและชีวิตประจำาวันัของคุณ์ บาร์เทอร์คาร์ดเป็นัอีกหนั่�ง 
ช่องทางที�ช่วยให้ธุรกิจคุณ์เติบโตได้ครับ

ธุรกิจก้าวกระโดด 
ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

โปรโมทธุุรกิจ

คุณ์อภัิสฤษฎิ์ิ� นัิรุชทรัพย์รดา
บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำากัด
สมาชิกภัาพ: 6 ปี

สินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ติ่อแบรนด์ 
ดาติ้า เพัาเวอร์
•	 บริการโฆษณ์าออฟไลน์	ผ่านสื�อ	ป้ายบิลบอร์ดและแมกกาซ้น
•	 การออกอ้เว้นท์บาร์เทอร์ค่าร์ด	เทรดโช่ว์	เพิ่่�อขยายฐานลูกค่้า
•	 ระบายสินค่้าในสต๊็อค่	



ช่�วยเลุ่�าเก้�ยวกับธุ่ริกิจ่ให้เริาฟัังค�ะ

โรงแรมโฟื้ร์โอคล็อค ห้องพักรายวันั ตั้งอยู่ที� จ. เชียงใหม่ ใกล้กับมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ โรงแรมโฟื้ร์โอคล็อค นัั้นัดัดแปลงจากธุรกิจหอพัก ที�มีมานัานักว่า  
40 ปี เนัื�องจากดิฉัันั จบการโรงแรมมาจากสหรัฐอเมริกาและมีประสบการณ์์ 
การทำางานัด้านัโรงแรมมาก่อนัทั้งที�เกาะสมุย ประเทศไทย และเมืองชิคาโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรู้และประสบการณ์์ด้านันัี้สั�งสมมาพอสมควร  
จ่งได้รีโนัเวท ปรับโครงสร้างและระบบทั้งหมดเของหอพักเป้ดเป็นัโรงแรม 
สไตล์ญี�ปุ่นัแบบมินัิมอลลิสต์ ในัใจกลางเชียงใหม่ค่ะ

ริ้้จ่ักกับบาริ์เทอริ์คาริ์ด้ได้้อย�างไริคะ

ก่อนัที�เราจะเป้ดโรงแรม ดิฉัันัเคยทำาร้านัอาหารมาก่อนั ซึ่่�งเป็นัคนัละที�กับร้านั 
ของโรงแรมในัปัจจุบันั วันัหนั่�งได้มีที�ปร้กษาทางการค้าของบาร์เทอร์คาร์ด ติดต่อ
มาแนัะนัำาบริการของบาร์เทอร์คาร์ด ดิฉัันัมองว่าคอนัเซึ่็ปต์ของบาร์เทอร์คาร์ด
นั่าสนัใจ นั่าจะช่วยเรื�องกระแสเงินัสดในัธุรกิจได้ดีค่ะ นัอกจากนัี้ดิฉัันัยังนัำาธุรกิจ
ขายของออนัไลนั์และโรงแรมเข้าร่วมบาร์เทอร์คาร์ดทั้งหมดค่ะ 

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ม้ส�วนิช่�วยลุ่ด้ตี้้นิท่นิของบริิษััทอย�างไริบ้างคะ

หากดิฉัันัต้องการสินัค้าและบริการอะไร จะนั่กถื่งบาร์เทอร์คาร์ดก่อนัเสมอค่ะ  
ไม่ว่าจะเป็นัการสนัับสนัุนัด้านัโรงแรม ที�ดิฉัันัได้ซึ่ื้อ เฟื้อร์นัิเจอร์ ของตกแต่งในั 
ห้องพักแขก หลอดไฟื้ บริการฆ์่าเชื้อโรคหรือนัำ้ายาทำาความสะอาด 
นัำ้ายาเช็ดกระจกสำาหรับแม่บ้านั ทางด้านัร้านัอาหาร ใช้บาร์เทอร์คาร์ด 

ในัการซึ่ื้อวัตถืุดิบ เช่นั บะหมี� ของแห้ง อาหารแช่เแข็ง หรืออุปกรณ์์เครื�องครัว เช่นั 
ชุดจานัชาม ช้อนัส้อม มีดทำาอาหาร หม้อ กระทะ เป็นัต้นัค่ะ ในัการเริ�มต้นัธุรกิจ 
ใหม่บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนัช่วยในัการประหยัดเงินัสด และลดต้นัทุนัมาก  
ช่วยให้เรามีกระแสเงินัสดหมุนัเวียนัในัธุรกิจและชีวิตประจำาวันัมากข้้นัด้วยค่ะ 

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ม้ส�วนิช่�วยในิการิทำาการิตี้ลุ่าด้ให้กับโริงแริมแลุ่ะ 
ริ้านิอาหาริท้�เป้ิด้ใหม�อย�างไริบ้างคะ

บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนัช่วยมากเลยค่ะ เนัื�องจากเราเป้ดตัวโรงแรมและร้านัอาหาร 
มาเพียง 8 เดือนั จ่งต้องการทำาการตลาด เพ่�อขยายฐานัลูกค้าและทำาให้โรงแรม 
และร้านัอาหารเป็นัที�รู้จัก บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนัช่วยในัการออกแบบและพ่มพ ์
โบรชัวร์ แผ่นัพับ รวมถื่งการโปรโมท ประะชาสัมพันัธ์โรงแรมและร้านัอาหาร 
ผ่านัช่องทางการตลาดต่างๆ ของบาร์เทอร์คาร์ด หรือบริการรีวิวโรงแรมและ 
ร้านัอาหารจากยูทูปเบอร์ (Youtuber) ระดับชั้นันัำา ช่วยให้โรงแรม ร้านัอาหาร 
เรามีชื�อเสียงมากข้้นั ทั้งยังช่วยเราเจาะตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายของเรา 
โดยตรง เนัื�องด้วยบาร์เทอร์คาร์ดมีสาขาและสมาชิกกระจายอยู่หลายพ่้นัที�ของ 
ประเทศไทย กว่า 3,500 ธุรกิจ จ่งเหมาะกับกิจการโรงแรมที�ต้องการต้อนัรับ 
นัักท่องเที�ยว ที�เดินัทางมาท่องเที�ยวที� จ.เชียงใหม่ หรือเจ้าของกิจการและ 
พนัักงานับริษัทที�มาในัทริปธุรกิจ ซึ่่�งผลตอบรับดีมากค่ะ และคนัในัท้องที� 
เองนัั้นัก็นัิยมมาใช้บริการส่วนัของร้านัอาหาร เป็นัจำานัวนัมากเช่นัเดียวกันั 
เรียกว่าผลตอบรับดีเกินัคาดค่ะ 

รีโนเวทหอพัักอายุ 40 ปีเป็น

โรงแรมโมเดิร์นสไติล์ญี่ี่ปุ่น

ช่�วยเลุ่�าถึึงเริื�องริาวอันินิ�าป้ริะทับใจ่เก้�ยวกับบาริ์เทอริ์คาริ์ด้ค�ะ

เนัื�องจากดิฉัันัมีหลายธุรกิจ ซึ่่�งธุรกิจบางอย่างอาจมีช่วงที�อยู่ในัโลว์ซึ่ีซึ่ั�นัหรือ 
เป็นัธุรกิจที�โปรโมทได้ยาก เช่นั ธุรกิจป้ายบิลบอร์ด ซึ่่�งผู้จัดการฝ่่ายพัฒนัา 
ธุรกิจได้ช่วยให้เราป้ดการขายป้ายบิลบอร์ด สัญญาระยะยาว 1 ปีได้อย่าง 
รวดเร็ว ดิฉัันัมองว่าบาร์เทอร์คาร์ดมีประสิทธิภัาพมากในัส่วนัการช่วยเพ่�ม 
ยอดขายค่ะ 

การิเป้ลุ่้�ยนิเทริด้บาทเป้็นิเงินิสด้ด้้วยบาริ์เทอริ์คาริ์ด้  
(Cash Conversion)

ในัโรงแรมจะมีร้านัสะดวกซึ่ื้อ ซึ่่�งขนัมบางอย่างเราสามารถืแลกมาจาก 
บาร์เทอร์คาร์ด และนัำามาขายที�หนั้าร้านัได้ค่ะ หรือแม้แต่บัตรกำานััลสปา  
ซึ่่�งเราสามารถืนัำามาขายเป็นัเงินัสดได้เช่นัเดียวกันั เราควรศ่กษาดูที�ธุรกิจหลัก
ของเราว่าบาร์เทอร์คาร์ด จะเป็นัเครื�องมือช่วยสร้างกระแสเงินัสดให้เราได้ 
อย่างไรบ้าง เช่นั การค้นัหาสินัค้าและบริการในับาร์เทอร์คาร์ด ว่าอะไรเป็นัสิ�งที� 
เหมาะสมหรือเกื้อหนัุนักับธุรกิจเรา และสร้างให้เป็นัประโยชนั์ค่ะ

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ตี้อบโจ่ทย์ ไลุ่ฟั์สไตี้ลุ่์นัิกธุ่ริกิจ่อย�างไริบ้างคะ

ตอบโจทย์มากทีเดียวค่ะ บาร์เทอร์คาร์ดอำานัวยความสะดวกในัชีวิตประจำาวันั  
ไม่ว่าจะเป็นั การใช้บริการ สปา ทำาเล็บ คลินัิกความงาม ร้านัอาหาร ซึ่่�งช่วย 
ดิฉัันัประหยัดเงินัสดมากเลยค่ะ ดิฉัันัจ่งแทบไม่ได้ ใช้เงินัสดเลย เพราะหาก 
ต้องการอะไร บาร์เทอร์คาร์ดมีให้เราเสมอค่ะ

คุณ์ฉััตรชนัก ประกอบบุญ 
บริษัท กอปรบุญ เอสเตท จำากัด 
โรงแรม: โรงแรมโฟื้ร์โอคล็อค
ร้านัอาหาร: ชาวเวอร์ฟื้ลาวเวอร์คาเฟื้่
ที�ตั้ง: เชียงใหม่
สมาชิกภัาพ:  7 ปี

สิ�งที่ คุณฉัติรชนก ใช้บาร์เทอร์คาร์ด สำาหรับร้านอาหารและโรงแรมใหม่
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•	 บริการรีวิวโรงแรมและร้านอาหารจากยูทูปเบอร์	ระดับช่ั�นนำา
•	 การโปรโมทโรงแรมและร้านอาหารผ่านช่่องทางการต๊ลาด	บาร์เทอร์ค่าร์ด
•	 ออกแบบและพิ่่มพิ่์โบรช่ัวร์	แผ่นพิ่ับ
•	 เฟอร์นิเจอร์	ของต๊กแต๊่งในห้องพิ่ักแขก	หลอดไฟ	บริการฆ่าเช่ื�อโรค่	

•	 นำ�ายาทำาค่วามสะอาด	นำ�ายาเช่็ดกระจก	
•	 วัต๊ถุุดิบอาหาร	เช่่น	บะหม้�	ของแห้ง	และอาหารแช่่เแข็ง	เป็นต๊้น
•	 อุปกรณ์์เค่ร่�องค่รัว		
•	 บัต๊รกำานัลสปา

เพิ่่ �มกระแสเงินสด
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คุณ์ขจรยศ โล่ประดิษฐ์
อักษรศิลป์ โฆ์ษณ์า
ที�ตั้ง: เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
สมาชิกภัาพ: 1 ปี

ช่�วยเลุ่�าเก้�ยวกับธุ่ริกิจ่ อักษัริศิิลุ่ป้์ โฆษัณ์า ให้เริาฟัังค�ะ

ร้านัป้าย อักษรศิลป์ สาขาพัทยา รับผลิตป้ายโฆ์ษณ์าและสื�อสิ�งพ่มพ์ต่างๆ 
เป้ดดำาเนัินัการมาครบ 1 ปี ครับ  ส่วนัสาขาแรก ที� จ. ชุมพรนัั้นัเป้ดมากว่า  
21 ปีแล้วครับ เริ�มแรกที�เข้ามาช่วยกิจการที�บ้านั ผมได้รับมอบหมายโปรเจ็ค 
ขยายสาขา สาเหตุที�เลือก เมืองพัทยา จ. ชลบุรี เพราะที�นัี�เป็นัแหล่งท่องเที�ยว 
และเป็นัหนั่�งในัพ่้นัที�ภัายใต้โครงการ EEC ย่อมาจาก Eastern Economic 
Corridor หรือชื�อภัาษาไทยเรียกว่า โครงการพัฒนัาระเบียงเศรษฐกิจพ่เศษ 
ภัาคตะวันัออก ซึ่่�งธุรกิจมีโอกาสเติบโตสูงครับ

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ม้ส�วนิช่�วยในิการิเป้ิด้สาขาใหม�อย�างไริบ้างคะ

เบื้องต้นัเราได้มีการวางแผนักับผู้จัดการฝ่่ายพัฒนัาธุรกิจ จ่งมองเห็นัภัาพ 
การทำางานัของบาร์เทอร์คาร์ดต่างๆ ได้ชัดเจนั และเห็นัว่าในัธุรกิจของผมนัั้นั 
ผมสามารถืนัำาบาร์เทอร์คาร์ดมาช่วยขับเคลื�อนัธุรกิจได้ โดยแบ่งออกเป็นั  
2 ส่วนัหลักๆ คืิอ ภัายในัและภัายนัอกครับ ภัายในั ยกตัวอย่าง เช่นั การใช ้
สินัค้าและบริการในับาร์เทอร์คาร์ดเป็นัแรงจูงใจ การทำางานัของพนัักงานั 
จากการตั้งยอดขาย เมื�อทำายอดขายถื่งจะได้รับรางวัลระดับแรก และหากลด 
ค่าใช้จ่ายในัออฟื้ฟื้้ศได้ถื่งที�ตั้งไว้อีกด้วยนัั้นั ก็จะได้รับรางวัลมูลค่าสูงข้้นัไป  
หรือการชาเลนัจ์ด้วยรางวัลเพ่�อให้พนัักงานัทำางานัผิดพลาดนั้อยลง (Reduce 
Human Error) เป็นัต้นั ซึ่่�งบาร์เทอร์คาร์ดนัั้นัมีสินัค้าและบริการที�ตอบโจทย์ 
ในัทุกระดับครับ ส่วนัการใช้ภัายนัอกนัั้นั ยกตัวอย่าง เช่นั ของสมนัาคุณ์ลูกค้า 
การให้บัตรกำานััลต่างๆ ซึ่่�งหากเราใช้เป็นัเงินัสดก็เป็นัการใช้งบการตลาดที� 
เยอะพอสมควรเลยครับ   

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ม้ส�วนิช่�วยในิการิสริ้างฐานิลุ่่กค้าใหม�ท้�สาขาพิ่ัทยา 
อย�างไริบ้างคะ

ช่วยได้มากเลยครับ เราเป็นัคนัที�มาจากต่างจังหวัด ต่างพ่้นัที� การเข้าถื่ง 
กลุ่มลูกค้าในัช่วงแรก เป็นัไปได้ยากหรือโอกาสเป็นั 0% แม้ว่า เราจะมี Know-
How Equipment Experience ในัการทำางานัพร้อม แต่ไม่มีฐานัลูกค้า  
ซึ่่�งบาร์เทอร์คาร์ดเข้ามามอบลูกค้าให้เราทันัที เมื�อลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ด 
ร่วมงานักับเราแล้วเกิดความประทับใจ ก็ ได้แนัะนัำาลูกค้าเงินัสดมาให้เราอีก 
และยังสานัต่อไปได้เรื�อยๆ ซึ่่�งปัจจุบันัลูกค้าสาขาพัทยาของเรานัั้นั มาจากกลุ่ม 
สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดมากถื่ง 15-20 % ของฐานัลูกค้าทั้งหมดครับ และ 
เมื�อเริ�มมีเทรดบาท ผมก็ ได้นัำามาใช้ปรับปรุงและพัฒนัาบริษัทต่อไปได้อีกครับ 

การิพัิ่ฒนิาป้รัิบป้ริ่งบริิษััทด้้วยบาริ์เทอริ์คาริ์ด้ม้ส�วนิช่�วยลุ่ด้ค�าใช่้จ่�าย 
เงินิสด้อย�างไริบ้างคะ 

ผมนัำาเทรดบาทที�ได้มาใช้ ในัการซึ่ื้อ กล้องวงจรป้ด สำาหรับการมอนัิเตอร์ความ 
ปลอดภััย เฟื้อร์นัิเจอร์ เช่นั เก้าอี้ โต๊ะ เป็นัต้นั และการใช้บริการห้องพักของ 
โรงแรม ในักลุ่มสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดเมื�อมีงานัต่างพ่้นัที� หรือต่างจังหวัดครับ  
ซึ่่�งช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในับริษัทได้เป็นัอย่างดีครับ อย่างเบื้องต้นัจากการ 
ลดข้อผิดพลาดจากการทำางานัของพนัักงานั ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายที�เกิดข้้นัและ 
ช่วยให้การแก้ ไขงานัลดลง ช่วยลดต้นัทุนัการผลิต ประหยัดค่าใช้จ่ายในัการ 
ซึ่่อมแซึ่มงานั ก่อนัการจัดส่งงานัผลิตที�สมบูรณ์์แบบให้กับลูกค้าต่อไปครับ 
นัอกเหนัือจากนัั้นัแล้ว การดูแลพนัักงานัยังเป็นัส่วนัสำาคัญสำาหรับการเป้ด 
สาขาใหม่ของบริษัท เนัื�องจากอยู่กันัอย่างครอบครัว จ่งได้ ใช้บาร์เทอร์คาร์ด 
ในัการดูแลและต้อนัรับพนัักงานัที�มาประจำาสาขาให้อยู่อย่างมีความสุข ด้วยการ 
พาไปรับประทานัอาหารดีๆ จากร้านัอาหารในับาร์เทอร์คาร์ด รวมไปถื่ง 
การต้อนัรับครอบครัวและเพ่�อนัๆ ที�มาเยี�ยมเยือนับริษัทเราที�สาขาใหม่ด้วยครับ

ช่�วยเลุ่�าถึึงการิใช่้บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ท้�ป้ริะทับใจ่ท้�ส่ด้ให้เริาฟัังค�ะ

ในัตอนันัั้นัเรามีเทรดบาทสะสมจากการเสนัอขายบริการงานัพ่มพ์ของเราในั 
บาร์เทอร์คาร์ด ผมจ่งได้ลองไปเป้ดประสบการณ์์การใช้เทรดบาทของผมในั 
ร้านัอาหารแห่งหนั่�งเป็นัครั้งแรก โดยทุกอย่างราบรื�นัและผมได้รับการต้อนัรับ 
เป็นัอย่างดีจากทางร้านั ด้วยบัตรบาร์เทอร์คาร์ดใบเดียว ผมพบค้นัพบว่า  
ทุกอย่างง่ายด้วยอำานัาจการใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ด โดยไม่ต้องใช้เงินัสด  
ซึ่่�งเป็นัโมเมนัท์ที�ผมประทับใจมากที�สุดครับ

คิดติ่างอย่างไร 
ช่วยให้คุณ

ประหยัดเงินสด

ประหยัดเงินสด

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ม้ส�วนิช่�วยด้้านิธุ่ริกิจ่อย�างไริบ้างคะ 

หลายด้านัเลยครับ บาร์เทอร์คาร์ดช่วยเพ่�มโอกาสทางธุรกิจ ได้คอนัเนัคชั�นั 
ใหม่ๆ จากสมาชิกของบาร์เทอร์คาร์ด มีเครดิตสำารองในัการทำาธุรกิจ  
บาร์เทอร์คาร์ดช่วยเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภัาพครับ

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ช่�วยเพิ่่�มโอกาสทางธุ่ริกิจ่ของ ตี้ิด้จ่ริวด้ อย�างไริบ้างคะ 

เพ่�มช่องทางการโปรโมทสินัค้า ขยายฐานัลูกค้าอีกหนั่�งช่องทาง โดยมีทีมงานั 
จากบาร์เทอร์คาร์ดช่วยโปรโมทสินัค้าและบริการ สร้างความเชื�อมั�นัและไว้วางใจ 
ให้กับสินัค้าและบริการของเรา ได้เข้าถ่ืงลูกค้าอีกกลุ่มหน่ั�งที�เป็นัผู้ประกอบการครับ

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ม้ส�วนิช่�วยในิการิป้ริะหยัด้ค�าใช่้จ่�ายบริิษััทอย�างไริบ้างคะ 

จากเดิมที�ผมมีสินัค้าบางอย่างที�ใช้ประจำา หรือจำาเป็นัต้องใช้อยู่แล้ว ผมก็หันัมา 
ซึ่ื้อในับาร์เทอร์คาร์ดแทนั เช่นั สูทพนัักงานั ระบบสแกนันัิ�วเข้าออก ตู้กดนัำ้า ที�พัก  
outing ปลั�กไฟื้ หลอดไฟื้ อุปกรณ์์ออกบูธ ของพรีเมี�ยม รางวัลและสวัสดิการ 
ให้พนัักงานั จากที�ต้องใช้เงินัสดในัการแลกเปลี�ยนัสินัค้าและบริการ ก็สามารถื 
เก็บเงินัสดไว้สำารองหมุนัเวียนัในัธุรกิจ เรียกได้ว่ากระแสเงินัสดเพ่�มมากข้้นั 
ด้วยครับ

บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ม้ส�วนิช่�วยในิการิริักษัาความสัมพิ่ันิธุ์กับลุ่้กค้า 
ของท�านิอย�างไริบ้างคะ

ผมสามารถืหาสินัค้าและบริการในับาร์เทอร์คาร์ด มาใช้ ในัโปรแกรม CRM 
เป็นัของขวัญสำาหรับวันัสำาคัญต่างๆ ของลูกค้า เช่นั วันัเกิด วันัเป้ดสาขา 
กิจกรรมกีฬาภัายในั เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีนั ผมก็จะส่งกระเช้าผลไม้ ช่อดอกไม้ 
ของรางวัลไปร่วมสนัับสนัุนังานักิจกรรมของลูกค้าครับ

ช่�วยเลุ่�าถึึงการิใช่้บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ท้�ป้ริะทับใจ่ท้�ส่ด้ให้เริาฟัังค�ะ

เทรดบ้านัพักที�เขาใหญ่ สถืานัที�สวย รองรับคนัได้เยอะ ราคาเหมาะสม ประหยัด 
งบ Outing ปีใหม่ไปได้มาก ทีมงานัทุกคนัมีความสุข ประทับใจกับทริปนัี้มากครับ  
เรียกได้ว่าทั้งไปพักผ่อนั กระตุ้นั Performance ของทีม และได้ทำา Team 
Building ในัคราวเดียวกันัเลยครับ

ขอคำาแนิะนิำาในิการิใช่้บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ของค่ณ์ช่าญชั่ยค�ะ

บริษัทควรมีตัวแทนัในัการติดต่อกับ ผู้จัดการฝ่่ายพัฒนัาธุรกิจ (BDM) เพ่�อให ้
เกิดประโยชนั์สูงสุดทั้งในัด้านัการหาสินัค้าและบริการที�จำาเป็นัต่อธุรกิจ และ 
ในัด้านัการโปรโมทสินัค้าและบริการของเราสู่สมาชิกครับ

ใช่้บาริ์เทอริ์คาริ์ด้ในิช่้วิตี้ป้ริะจ่ำาวันิหริือเริื�องส�วนิตี้ัวอย�างไริบ้างคะ 

ผมใช้บาร์เทอร์คาร์ดในังานัแต่งงานัครับ ทั้งสถืานัที� แพ็คเกจพรีเวดดิ�ง 
ของชำาร่วย จากที�ต้องใช้เงินัสดก็ใช้เทรดบาทแทนั (เก็บเงินัสดไว้เป็นัสินัสอด 
ดีกว่าครับ) ด้านัอื�นัๆ เป็นัการท่องเที�ยว ที�พัก โรงแรม ร้านัอาหาร 
การดูแลสุขภัาพ อาหารเสริม คลินัิกความงาม อุปกรณ์์ออกกำาลังกาย ตัดแว่นั 
และเฟื้อร์นัิเจอร์ของตกแต่งบ้านัครับ

ความริ้้สึกหริือความป้ริะทับใจ่ตี้�อบาริ์เทอริ์คาริ์ด้

ประทับใจในัสินัค้าที�หลากหลายในับาร์เทอร์คาร์ด อยากได้อะไรมีเกือบหมด 
ทุกอย่าง ซึ่่�งเป็นัปัจจัยสำาคัญมากสำาหรับระบบบาร์เทอร์ ซึ่่�งมีบาร์เทอร์คาร์ด 
เท่านัั้นัครับที�ตอบโจทย์ตรงนัี้ได้

คุณ์ชาญชัย แทนันัิ�ม
บริษัท ติดจรวด จำากัด
สมาชิกภัาพ: 1 ปี 9 เดือนั 

คุณ์ขจรยศ โล่ประดิษฐ์
อักษรศิลป์ โฆ์ษณ์า
ที�ตั้ง: เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
สมาชิกภัาพ: 1 ปี

สร้างค่อนเนค่ช่ั �น

ติิดจรวด ใช้บาร์เทอร์คาร์ด เพั่่ออะไรบ้าง
•	เต๊ิมเต๊็มช่่องว่างทางธุุรกิจ
•	 สร้างค่อนเนค่ช่ั�นใหม่ๆ	
•	 ช่่วยประหยัดเงินสด
•	 ม้เค่รดิต๊สำารองในการทำาธุุรกิจ

ประทับใจในสินค่้าท้�หลากหลายใน	บาร์เทอร์ค่าร์ด	 
อยากได้อะไรม้เกือบหมดทุกอย่าง	ซ่�งเป็นปัจจัย 
สำาค่ัญมากสำาหรับระบบบาร์เทอร์	ซ่�งม ้
บาร์เทอร์ค่าร์ดเท่านั�นค่รับท้�ต๊อบโจทย์ต๊รงน้�ได้

“
”

เติิมเติ็มช่องว่าง
ทางธุรกิจ

ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

•	 Outing	บริษัท
•	 CRM	ของสมนาคุ่ณ์ลูกค่้า
•	 รางวัลและสวัสดิการให้พิ่นักงาน
•	 เฟอร์นิเจอร์ของต๊กแต๊่งบ้าน

•	 โปรโมทสินค่้าและบริการ	เข้าถุ่งลูกค่้าท้�เป็นผู้ประกอบการ
•	 งานแต๊่งงาน	ทั�งสถุานท้�	แพิ่็ค่เกจพิ่รีเวดดิ�ง	และของช่ำาร่วย
•	 การดูแลสุขภาพิ่	เช่่น	อาหารเสริม	ค่ลินิกค่วามงาม	อุปกรณ์์ออกกำาลังกาย	
•	 สูทพิ่นักงาน	ระบบสแกนนิ�วเข้าออก	ตู๊้กดนำ�า

Facebook Marketing Specialist 

Facebook fan page: facebook.com/tidjaruad



การท่องเท้ �ยว

โรงแรม โฟร์โอคลอ็ก
เป็นับูติคโฮเทล ตกแต่งสไตล์ญี�ปุ่นัโมเดิร์นัที�ม ี
บรรยากาศของความอบอุ่นัเป็นักันัเอง พร้อม 
สิ�งอำานัวยความสะดวกเทียบเท่ากับโรงแรมชั้นันัำา 
ทั�วไปในัราคาที�เหมาะสม สำาหรับผู้ที�ต้องการ 
ท่องเที�ยวหรือทำาธุรกิจในัตัวเมืองเชียงใหม่  
โรงแรมตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ 
ถืนันันัิมมานัเหมินัทร์ มีห้องพักทั้งหมด 30 ห้อง  
ถืูกออกแบบมาอย่างพ่ถืีพ่ถืันัและมีความเป็นั 
เอกลักษณ์์ให้ท่านัได้พักผ่อนัอย่างเต็มที� 

www.fouroclock.today

แอท นาทา เชยีงใหม่ ชคิ จงัเกิ� ล รสีอรท์ 
บูติคโฮเทลตั้งอยู่บนัถืนันัแม่ริม ใกล้เคียงกับนัำ้าตก 
แม่สา ทางภัาคเหนัือของประเทศไทย ให้คุณ์ได ้
เคลิบเคลิ�มไปกับเสียงลำาธารไหลและเสียงนัำ้าตก 
เพราะเสนัาะหู แต่ละห้องตกแต่งลงตัวสวยงามกับ 
กำาแพงเปลือยแบบอินัดัสเทรียลลุค ใกล้แหล่ง 
ท่องเที�ยวมากมาย และห่างจากสนัามบินั 
เชียงใหม่เพียง 25 นัาทีเท่านัั้นั

www.atnatachiangmai.com

โอลด์ เชียงใหม่
ศูนัย์วัฒนัธรรมเชียงใหม่ เป็นัสถืานัที�แรกในัการ 
ดำาเนัินัการร้านัอาหารแบบขันัโตก โดยจัดตั้งข้้นัเมื�อ 
ปี พ.ศ. 2513 และได้พัฒนัามาอย่างต่อเนัื�องมากกว่า 
40 ปี ในัการให้บริการอาหาร รวมถื่งการแสดง 
ศิลปวัฒนัธรรมของภัาคเหนัือแบบ “ล้านันัา” ที�นัี� 
ยังรองรับการจัดงานัสังสรรค์ในัรูปแบบล้านันัา 
อันัเป็นัเอกลักษณ์์ของภัาคเหนัือ การเดินัทางห่างจาก
สนัามบินัเชียงใหม่เพียง 1.5 กิโลเมตร 
ศูนัย์วัฒนัธรรม โอลด์ เชียงใหม่ เรียนัเชิญท่านั 
มาสัมผัสมนัต์เสนั่ห์แห่งล้านันัาได้ที�นัี�

www.oldchiangmai.com

ศิริาสปา
สปาที�ดีที�สุดในัเชียงใหม่ ใช้ช่วงเวลาที�นั่าประทับใจ 
ที�สุด กับสปาวัฒนัธรรมล้านันัาที�ไม่เหมือนัใคร 
ด้วยการบำาบัดแบบดั้งเดิม จากนัักบำาบัดสปา 
มืออาชีพ  ความลับของล้านันัาสปา เป้ด 
ประสบการณ์์อันัดื�มดำ�าจากวัตรปฏิบัติแห่ง 
“สยามล้านันัา” ในัทุกมิติแห่งผัสสะ รูป รส กลิ�นั 
เสียง และสัมผัส ที�คัดสรรไว้จำาเพาะสำาหรับท่านั 
อย่างดีที�สุด ที� “ศิราสปา”

www.ziraspa.com

Sunshine ร้านรถเช่า
บริการให้เช่ารถืเชียงใหม่ เราเป็นัหนั่�งในับริษัท 
รถืเช่าชั้นันัำาของจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการรถืเช่า 
ขับเอง สะดวกสบาย ไปได้ทุกที�ที�คุณ์ต้องการ  
ร้านัรถืเช่าของเรามีรถืให้เลือกหลากหลายรุ่นั 
ในัราคาที�เป็นักันัเอง พร้อมพนัักงานัส่งรถืที�คอย 
ให้บริการอย่างเอาใจใส่ รับประกันัการส่งรถืที� 
ตรงเวลา มีบริการรับ-ส่งรถืฟื้รี ในัตัวเมือง 
เชียงใหม่ เช่นั สนัามบินั ขนัส่งอาเขต สถืานัีรถืไฟื้ 
และโรงแรมต่างๆ

www.sscarrent.com

ท�องเท้�ยวเช่้ยงใหม�
ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด


