
 

 

 

                                                                                                                                                                8 มิถนุายน 2563 
 

เร่ือง ขอความอนเุคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
เรียน ท่านสื่อมวลชน 
 

โรบนิสัน ในเครือเซน็ทรัล รีเทล แจงความส าเร็จ 4 แพลทฟอร์มช้อป รับนิวนอร์มอล ไลฟ์  
ตัง้เป้าเดนิหน้าย า้ความเป็น ‘ออมนิชาแนล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์’  

ให้นักช้อป ‘ช้อปง่าย สะดวกเหมือนเดนิห้าง’ อย่างต่อเน่ือง ช่วงห้างฯ เปิด 
พร้อมลุยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนักช้อป อัดแคมเปญ ‘ช้อปด้วยใจ ไทยช่วยกัน’ ทุกแพลทฟอร์ม 

 

นายสเตฟาน จูเบิร์ท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายการตลาด บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กลา่วว่า ต้องยอมรับวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรัส COVID-19 ให้บทเรียนใหม่ๆ  แก่ธุรกิจค้าปลกี โดยเฉพาะในแง่ของการท ามาร์เก็ตติง้เป็นอยา่งมาก อย่างในช่วงเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงปิดห้างฯ จนถึงช่วงเร่ิมคลายล็อคดาวน์ของธุรกิจห้างสรรพสินค้าในระยะแรก โรบินสัน ได้มีการ
ปรับตวัทางธุรกิจครัง้ใหญ่ โดยใช้แพลทฟอร์มการขาย 4 ช่องทาง เป็นหวัหอกส าคญั เพื่อทดแทนและช่วยเพิ่มโอกาสในขายสนิค้าของ
ห้างฯ ซึง่โดยรวมมีการเตบิโตในทิศทางที่นา่พอใจ โดย 2 แพลทฟอร์มแรก เป็นแพลทฟอร์มการขายเดิมที่โรบินสนัมีอยู ่คือ 1) ROBINSON 

ONLINE ที่ https://www.robinson.co.th/th ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีจ านวนนักช้อปเข้ามาใช้บริการในแพลทฟอร์มนีเ้พิ่มขึน้กว่า 
100% สง่ผลให้ยอดการช้อปเพิ่มขึน้ถึง 200% โดยกลุม่สินค้าที่ได้รับความนิยม 3 อนัดบัแรก คือ สินค้าเคร่ืองใช้และของตกแต่งบ้าน 
สินค้าสุขภาพและความงาม และสินค้าแม่และเด็ก 2) ROBINSON CHAT & SHOP ที่ LINE @ROBINSON ในช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมา 
แพลทฟอร์มนีม้ียอดขายเพิ่มขึน้ราว 451% จ านวนการซือ้ขาย (Transaction)  เพิ่มขึน้ถงึ 639% รวมทัง้อีก 2 แพลทฟอร์ม ซึง่ถือเป็น 
New Channel การขายใหม่ที่เกิดในช่วง COVID-19 คือ 3) ROBINSON CALL & SHOP ที่หมายเลข 02-160-3933 ซึ่งแบ่งเป็น การ
โทรศพัท์เพื่อน าเสนอขายสินค้าแก่ลกูค้า และการรับสายลกูค้าที่สนใจสัง่ซือ้สินค้า ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา แพลทฟอร์มนีม้ียอดการ
สั่งซือ้ถึง 110,500 ค าสั่ งซือ้ และมียอดเฉลี่ยต่อใบเสร็จราว 2,040 บาท และ 4) ROBINSON FACEBOOK LIVE ที่  ROBINSON 

DEPARTMENT STORE ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มน้องใหม่ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักช้อปเป็นอย่างมาก โดยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา 
แพลทฟอร์มนีม้ียอดการสัง่ซือ้ถึง 106,000 ค าสั่ งซือ้ และมียอดเฉลีย่ต่อใบเสร็จราว 990 บาท ซึง่กลุม่สินค้าที่ได้รับความนิยม 3 อนัดบั
แรก คือ สินค้าเคร่ืองใช้และของตกแต่งบ้าน, สินค้านาฬิกาและเคร่ืองประดับ, สินค้ารองเท้าและกระเป๋าสตรี 

 

จากความส าเร็จดงักลา่ว โรบินสัน จึงมีแผนต่อยอดมอบความสะดวกสบายแก่นกัช้อปอย่างต่อเนื่อง ในช่วงห้างฯ เปิด ให้นกั    
ช้อป ‘ช้อปง่าย สะดวกเหมือนเดินห้าง’ กับแพลทฟอร์มการขาย 4 ช่องทาง ทัง้ 1) ROBINSON ONLINE อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้กับ
สนิค้าแบรนด์ดงัมากมาย VISIT US ‘ROBINSON.CO.TH’ ( https://www.robinson.co.th/th ) 2) ROBINSON FACEBOOK LIVE ช้อป
ผ่าน FACEBOOK INBOX ROBINSON DEPARTMENT STORE ได้ทุกวนั 3) ROBINSON CHAT & SHOP ทักแชทช้อปเลย ที่ LINE 
@ROBINSON ทุกวนั ตัง้แต่เวลา 10.00 – 20.00 น. และ 4) ROBINSON CALL & SHOP ช้อปผ่านโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-160-3933 
โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตัง้แต่เวลา 10.00 – 20.00 น. รวมทัง้บริการรับสินค้าง่ายๆ ทั ้ง บริการส่งฟรีไม่มีขั ้นต ่ า และ CLICK & 
COLLECT รับสินค้าที่จุดบริการลูกค้าสาขาใกล้บ้านคุณ  

 

“โรบินสัน ม่ันใจว่า แพลทฟอร์มการขายท้ัง 4 ช่องทาง จะเข้ามาช่วยเสริมทัพการตลาดของโรบินสันให้มีความ
แข็งแกร่ง และสามารถตอบรับ NEW NORMAL LIFE และสถานการณ์ DIGITAL DISRUPTION ที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันของนักช้อปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยผลักดันให้โรบินสันก้าวสู่การเป็น 
‘ออมนิชาแนล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์’ ที่สมบูรณ์แบบตามที่ต้ังเป้าไว้ในอนาคตได้อีกด้วย”  นายสเตฟาน กล่าวสรุป 
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นอกจากนี ้โรบินสนั ยงัเดินหน้าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่นกัช้อปในทกุแพลทฟอร์ม กบัแคมเปญ ‘ช้อปด้วยใจ ไทยช่วยกัน’ 
เร่ิมที่...สายช้อปห้างฯ พบกบัดีลสดุพิเศษ ตัง้แต่วันที่  4 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 ไม่วา่จะเป็น สินค้าลดสูงสุด 70% สมาชิก
เดอะวนั รับสิทธิพิเศษ ลดเพิ่ม 12.5% เมื่อใช้คะแนนเดอะวนัแลกเท่ายอดช้อป (เฉพาะแบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการ) ทุกวันศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย์ ตัง้แต่วันที่  4 – 21 มิถุนายน 2563 รับฟรี! คูปองส่วนลด สูงสุด 5,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเง่ือนไขที่ก าหนด (ยกเว้น
ลูกค้าที่ช าระสินค้าผ่านบตัรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวนั หรือบตัรเครดิตกสิกรไทย สามารถรับสิทธ์ิได้ทกุวนัตลอดเดือนมิถนุายน ตัง้แต่วนัที ่  
3 – 30 มิถนุายน 2563) พิเศษ! เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ รับคูปองส่วนลดเพิ่ม 100 บาท เมื่อช้อปผา่นบตัรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวนั 
หรือ บตัรเครดิตกสิกรไทย ตัง้แต่ 3,000 บาท ขึน้ไป / ใบเสร็จ (รับสิทธ์ิได้ตัง้แต่วนัที่ 3 – 30 มิถนุายน 2563) พร้อมรับอภิสิทธ์ิพิเศษ ลด
และรับรวมสูงสุด 37% จากเดอะวันและบัตรเครดิตชัน้น าที่ร่วมรายการ (ตัง้แต่วนัที่ 3 – 30 มิถุนายน 2563) ที่ ห้างสรรพสินค้า        
โรบินสัน ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาเมกาบางนา), ROBINSON CHAT & SHOP, ROBINSON CALL & SHOP และ ROBINSON 
FACEBOOK INBOX 

 

 ส่วนสายกิน ช้อป เที่ยว ที่ ศูนย์การค้าฯ พบดีลดีๆ ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าชัน้น า สูงสุด 90% อาทิ BEAUTRIUM, 
SUPERSPORTS, KFC, BONCHON, BBQ PLAZA, THE PIZZA COMPANY, SIZZLER, SWENSEN'S, JYSK, AIIZ, แว่นท็อปเจริญ, 
STUDIO 7  พร้อม รับฟรี! บัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปร้านค้าภายในห้างฯ และศนูย์การค้าฯ ครบ 1,000 บาท รวมทัง้ รับฟรี! 

คูปองส่วนลด ROBINSON ONLINE 300 บาท เมื่อช้อปร้านค้าภายในศนูย์ฯ ที่ร่วมรายการครบ 300 บาท ขึน้ไป ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
และรับฟรี! E-Coupon ส่วนลดร้านค้าภายในศูนย์ฯ รวมมูลค่า 500 บาท  เมื่อช้อป ROBINSON ONLINE ครบ 1,500 บาท ขึน้ไป 
ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ตัง้แต่วันที่ 15 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขา 
 

 และสายช้อปออนไลน์ จดัเตม็กบัดีลสดุคุ้ม สนิค้าลดสูงสุด 70% แจกโค้ดรับส่วนลดเพิ่มสงูสุด 20% เมื่อช้อปครบ 2,500 

บาท และใช้เป็นสว่นลดสงูสดุไมเ่กิน 4,000 บาท สมาชิกบตัรเครดติ ลดเพิ่ม 10% และรับเครดิตเงนิคนืสูงสุด 13% เฉพาะบตัรเครดิต

ที่ร่วมรายการ พร้อม ส่งฟรี! ทุกค าสั่งซือ้ ตัง้แต่วันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2563 ที่ ROBINSON ONLINE คลิก

https://www.robinson.co.th/th/campaign/thai-together-sale 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกองประชาสัมพันธ์ # โทร.02-169-2500 ต่อ 5521 
E-Mail: mktprcenter@robinson.co.th / Fax. 02-169-2544  
ชมนาด (หญิง) 089-793-9848  
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