
ก้าวส าคัญเพือ่ลูกน้อย  
 

Mom’s club X 9.9 

Campaign 9.9 ของ Shopee นบัเป็น 1 ในแคมเปญท่ียิง่ใหญ่ที่สดุของปี ทีมของพวกเราเลง็เห็นโอกาสที่จะดงึดดู

กลุม่คณุแมล่กูออ่นท่ีไมเ่คยชอ้ปป้ิงออนไลน ์เขา้สู ่Shopee Mom’s Club ผา่นกิจกรรมดงันี ้

 

1. Shopee Everywhere 

 

Shopee จะ partner กบัเว็บไซตก์ารเลีย้งดลูกู โดยจะขึน้สนิคา้แนะน าส าหรบัคณุแมม่ือใหมพ่รอ้มกบัมี QR Code 

ใหส้แกนเพื่อดาวนโ์หลดแอพ Shopee และแลกรบัสว่นลด 19% เพื่อกระตุน้ใหเ้กิด impulse purchase 

 

Objective:  

สรา้ง top of mind awareness ใหก้บัคณุแมท่ี่ไมเ่คยซือ้สนิคา้ใน Shopee และเป็นการเพิ่มยอด download แอพ 

Shopee ไปในตวั 

 

Rationale: 

 เว็บไซตก์ารเลีย้งดลูกูเป็นหนึง่ในสือ่ที่คณุแมม่ือใหมเ่ขา้ไปอา่นและติดตามมากที่สดุ จากผลส ารวจพบวา่ 66% ของ

คณุแมเ่ขา้เว็บไซตเ์หลา่นีเ้ป็นประจ า รวมถึงเป็นอีกหนึง่ช่องทางทีปั่จจบุนั Shopee ยงัไมม่ี presence มากเทา่กบัช่องทางอื่นๆ 

เป็นการสง่เสรมิใหก้ลุม่เปา้หมายเจอ Shopee ในทกุ ๆ ที่ท่ีคณุแมใ่ชเ้วลาเป็นสว่นมาก ท าใหเ้ห็น Shopee อยูต่ลอดเวลา 

 

2. Shopee Shogi on Tour 

 

ในช่วงระยะกิจกรรม Shopee จะจดับธูกิจกรรมเอาใจลกูนอ้ย ณ โรงพยาบาลที่เป็น partner กนัในปัจจบุนั เช่น 

โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาล BNH และโรงพยาบาลสมิตเิวช โดยบธูที่จดัจะมี Shogi เป็น mascot ที่ดงึดดูความสนใจจาก

คณุแมแ่ละลกูนอ้ย Shogi จะท าหนา้ที่ด  าเนินกิจกรรม เช่น เป่าลกูโป่ง เสนอสนิคา้และโปรโมชั่นใหค้ณุแมซ่ือ้ 

 

Objective:  

ขยายกลุม่ลกูคา้ โดยการ convert จาก offline to online และเพิ่ม brand recognition กบัทัง้คณุแมแ่ละลกูนอ้ย 

 



Rationale: 

โรงพยาบาลเป็นช่องทางที่ Shopee สามารถ direct reach กลุม่คณุแมแ่ละลกูนอ้ยไดโ้ดยตรง ทัง้ยงัเป็นท่ีที่คญุแม่

และลกูนอ้ยตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการไปแตล่ะครัง้ กิจกรรมนีจ้ะท าใหล้กูนอ้ยคุน้ชินกบั Shogi และสามารถ influence คณุ

แมไ่ดใ้นภายภาคหนา้ อา้งองิจากเว็บไซต ์marketeeronline ลกูจะเริม่มีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ของคณุแมก่ลุม่ทีม่ีลกูวยั 3-6 ปี 

การจดั Shopee Shogi on Tour ถือเป็นอีกหนึง่โอกาสในเอาใจและท าใหล้กูนอ้ยจ า Shopee และ Shogi ได ้

 

3. Shopee Crazy Surprise 

 

ระหวา่งช่วงวนัท่ี 20 สงิหาคมถึง 11 กนัยายน 2020 Shopee จะมกีารแจก surprise code สว่นลด โดยจะสง่ 

notification แจง้เตือนคณุแม ่ณ เวลา 9.09, 12.09 และ 19.09 น. พรอ้มกบัสว่นลด 9%, 19%, 90% ตามล าดบั ซึง่การลด

ราคาพเิศษนี ้Shopee สามารถไดร้บัการสนบัสนนุจากแบรนดจ์ านวนมากที่สนใจเขา้รว่มแคมเปญ ท าใหเ้กิดผลดีกบัทัง้ตวัแบ

รนดแ์ละ Shopee 

 

Objective:  

เพื่อกระตุน้ใหค้ณุแมเ่ขา้แอพ Shopee และสรา้งยอดขายทัง้ในชว่ง peak hours และ off-peak hours ส าหรบัทัง้ 

active users และ non-active users 

 

Rationale:  

ช่วงเวลา 12.09 น. และ 19.09 น. อยูใ่นช่วงเวลา peak hours ซึง่ Surprise code จะยิ่งเพิม่โอกาสใหค้ณุแมเ่ขา้มา

ซือ้ของใน Shopee มากขึน้ และเวลา 9.09 น. อยูใ่น off-peak hours Surprise code จึงเป็นอีกหนึง่เครือ่งมือในการ drive 

sale ใหค้ณุแมเ่ขา้เวลา off-peak มากขึน้ และยงัเป็นเลข 9 ที่ท าใหค้ณุแมน่กึถงึ campaign 9.9 ทีม่ีโปรโมชั่นตา่งๆที่นา่สนใจ 

 

4. Shopee Baby Safe Sign 

 

 Shopee จะท า baby safe sign ไวบ้นรายการสนิคา้ที่ไดร้บัการนัตีจาก Shopee วา่เป็นของแทแ้ละผา่นการยืนยนั

ความปลอดภยัจากผูเ้ช่ียวชาญมาอยา่งเรยีบรอ้ย 

 

Objective: 



 สรา้งความมั่นใจใหก้บัคณุแมน่กัชอ้ปออนไลนม์ือใหมท่ีย่งัไมม่ั่นใจในความปลอดภยัของการซือ้สนิคา้ผา่นช่องทาง 

E-Commerce 

 

Rationale:  

ความปลอดภยัเป็นสิง่ทีค่ณุแมก่งัวลัเป็นอนัดบั 1 เวลาเลอืกซือ้ของใหก้บัลกูนอ้ย ดงันัน้ค าการนัตจีากผูเ้ช่ียวชาญ

ผา่นตราสญัลกัษณจ์ึงเป็นสิง่ที่จะช่วยใหค้ณุแมว่างใจอยา่งถงึที่สดุ 

 

5. Shopee สายเปย ์pay ไม่อัน้ 

 

ในช่วงวนัท่ี 20 สงิหาคมถึง 11 กนัยายน 2020 ระหวา่งเวลา 18.00 - 22.00 น. Shopee จะแจก coins x9 ใหก้บัคณุ

แมเ่มื่อเขา้มาซือ้ของตามชว่งเวลาที่ก าหนด 

 

Objective: เพื่อสรา้งแรงจงูใจส าหรบัทัง้ลกูคา้ใหมแ่ละลกูคา้เก่าในการเก็บ coins เพื่อน ามาใชเ้ป็นสว่นลดในการเลอืกซือ้

ตอ่ไป 

 

Rationale: จากผลส ารวจพบวา่ ช่วงเวลา 18.00 - 22.00 น. เป็นเวลาที่คณุแมจ่ะใชง้านอินเตอรเ์นต็และชอ้ปป้ิงออนไลนม์าก

ที่สดุ ซึง่การแจก coins ในครัง้นีจ้ะเป็น incentive ใหค้ณุแมต่ดัสนิใจซือ้ของไดง้่ายขึน้และเรว็ขึน้ 

 

6. Shopee Lucky Wheel 

 

Shopee จะแจก “จกุนม” ใหค้ณุแมเ่มื่อดรูวีวิหรอืดวูดิีโอ parenting tips ตา่งๆผา่นแอพพลเิคชั่น เมื่อคณุแมส่ะสมจกุ

นมครบ 9 จกุ จะมีโอกาสเสีย่งโชคผา่น Lucky Wheel เพื่อลุน้รบัคปูองสว่นลด, โปรโมชั่นสง่ฟรแีละของสมนาคณุ เช่น สว่นลด 

9% และสนิคา้ที่ไดร้บัการสนบัสนนุจากแบรนด ์partnership ท าหนา้ท่ีเป็นหน่งึในเครือ่งมือของ Customer Relationship 

Management ที่จะชว่ยดงึดดูใหล้กูคา้อยูก่บั Shopee เป็นเวลานานขึน้ ซึง่เป็นหนึง่ในกลยทุธ์ิท่ี Shopee ตัง้ใจที่จะ focus 

 

Objective:  

เพื่อเพิ่ม Sales ยอด Engagement และ Retention rate 

 

Rationale: 



อา้งองิจากเว็บไซต ์brandinside คณุแมส่ว่นใหญ่ โดยเฉพาะกลุม่ที่มีลกูอาย ุ0-3 ปี มกัมีความอยากรูอ้ยากเห็น เก็บ

ขอ้มลูการเลีย้งดลูกู ดรูวีิวสนิคา้ เพื่อน ามาประมวลผลและตดัสนิใจเลอืกสิง่ที่ดีที่สดุใหล้กูนอ้ย คณุแมต่ดัสนิใจซือ้ของไดง้า่ย

ขึน้หากมีโปรโมชั่นตา่งๆเขา้มากระตุน้ 

 

7. Shopee สายเปย ์payback 

 

เมื่อจบกิจกรรม 9.9 Shopee จะแจก cash back คืนเป็นเงินจ านวน 999 บาทพรอ้มกบั gift set ส าหรบัคณุแม่

มือใหมใ่หก้บัผูท้ี่ท  ายอดซือ้สงูที่สดุจ านวน 5 คนในระยะเวลากิจกรรมที่ผา่นมาทัง้หมด (โดยจะเริม่ promote ตัง้แตช่่วงกิจกรรม 

9.9) 

 

Objective:  

เพื่อเป็น incentive ใหก้บัคณุแมซ่ือ้ของในจ านวนมาก และเพิม่ยอดขายใหก้บั Shopee 

 

Rationale:  

คณุแมห่ลายหลายทา่นตอ้งมีการซือ้ของใชใ้หล้กูนอ้ยเป็นจ านวนมากอยูแ่ลว้ในแตล่ะเดือน กิจกรรมนีจ้ึงมขีึน้มาเพื่อ

เป็นการผลกัดนัทางจิตวิทยาใหค้ณุแมท่ัง้หลายรูส้กึวา่การเพิ่มคา่ใชจ้่ายที่จะตอ้งจา่ยอยูแ่ลว้ในภายภาคหนา้ไมไ่ดเ้ป็นผลเสยี

อะไรหากจะใชจ้า่ยในตอนนีเ้พื่อที่จะไดร้บัของรางวลัเพิ่มขึน้มา 


