
Overall Objective: 

 

 เนื่องจาก Shopee 9.9 เป็นเทศกาลชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ที่สดุประจาํปี เราจึงใชโ้อกาสนีใ้นการทาํแคมเปญที่หลายหลาย

เเละสามารถ appeal กบัลกูคา้ไดห้ลายๆกลุม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย, engagement, awareness, brand loyalty, เพิ่ม active user 

และ new user โดยเฉพาะกลุม่ลกูคา้ทีม่ีอาย ุ45 ปีขึน้ไป เนื่องจากเม็ดเงินในระบบเศรฐกิจจาํนวนมากอยูท่ี่คนกลุม่นี ้รวมถงึ

เป็นการโปรโมท concept ของ online security และการซือ้ของแบบ new normal หลายๆแคมเปญในนีย้งัถือเป็น testing 

ground สาํหรบัฟีเจอรใ์หม่ๆ ที่จะช่วยขยาย potential ทางธุรกิจของ Shopee ดว้ย 

 

Campaign Name: Shopee 9.9 เอาไปเลย เอาไปได้เลย 

Tagline : ใจเธอใจฉันผูกกนัผ่าน Shopee 

 

Main Campaigns: 

 

1.        Shopee ไม่เกรงใจ 

Shopee Live Streaming: ตลอดเเคมเปญจะมกีาร livestream ผา่นเเอพฯในชว่งเวลา 19:00-21:00 น. ภายในไลฟ์

จะมีการเเจกโคด้ลดราคาสงูสดุ 90% โคด้เหลา่นีจ้ะมีอายถุึง 6 โมงเย็นของวนัถดัไป โดยจะมีการเเบง่ออกเป็น 3 ชว่งคือ: 

a) ช่วงเเรกระหวา่งวนัท่ี 29 ส.ค.-3 ก.ย. จะเป็นธีมเก่ียวกบัการทอ่งเที่ยวในประเทศตา่งๆ เเบ๊คดรอป พรอพเเละสนิคา้ที่

นาํมาขายในไลฟ์จะเปลีย่นไปตามประเทศนัน้ๆ (เช่นวนัเเรกเป็นประเทศเกาหล ีของที่ขายเเละสิง่ตา่งๆในไลฟ์ก็

จะตอ้งเก่ียวกบัเกาหล ียกตวัอยา่งเช่นผลติภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สารสกดัจากโสมเกาหล ีวนัท่ีสองเป็นฝรั่งเศส ของที่

ขายจะเป็น luxurious products เช่นนํา้หอม) คปูองสว่นลดจะมีดไีซนเ์หมือนตั๋วเครือ่งบิน สว่นตรง destination จะ

เป็นประเทศที่ไลฟ์วนันัน้ สาํหรบัวนัอื่นๆหลงัจากนัน้จะเป็นดีไซนป์กติเเตม่ีธีมเขา้กบัเเตล่ะวนั 

b) ช่วงที่ 2 จะเป็นระหวา่งวนัท่ี 4-7 ก.ย. ไลฟ์ในช่วงนีจ้ะเป็นการ collab กบัเเบรนดช์ัน้นาํตา่งๆ สญัชาติไทยหรอื

ตา่งชาติก็ได ้ประเภทของสนิคา้จะมีทัง้เสือ้ผา้ เฟอรน์ิเจอร ์เเละอื่นๆตามเเตล่ะวนั โคด้ที่เเจกในวนัเหลา่นีจ้ะมีทัง้ที่ใช้

ลดกบัสนิคา้ของเเบรนดเ์องเเละที่ขายโดยคนอื่นท่ีมี category เดยีวกนักบัท่ีไลฟ์ (เช่นถา้เป็นไลฟ์กบัเเบรนดเ์สือ้ผา้

ชัน้นาํ ก็จะมีโคด้ลดทัง้สนิคา้ของเเบรนดน์ัน้เเละเสือ้ผา้ที่ขายโดยคนอื่น) สนิคา้ทีเ่ป็น limited edition ของเเบรนด์

นัน้ๆก็จะถกูนาํมาขายในช่วงนีด้ว้ย 

c) ช่วงที่ 3 วนัท่ี 8-9 ก.ย. ทาง Shopee จะเขิญชวนนกัแสดงและนกัรอ้งที่ target market คุน้เคย มาไลฟ์ดว้ย จะมีทัง้

คอนเสริต์เเละ talkshow เลก็ๆ โดยระหวา่งนีก็้จะมกีารใหค้นเหลา่นีช้่วยโปรโมท Shopee เเละสนิคา้ตา่งๆไปในตวั 



โคด้ที่เเจกจะเป็นโคด้ทีใ่ชล้ดสนิคา้อะไรก็ได ้

 

Objectives:  

เพื่อเพิ่ม consumer engagement เพิ่มยอดขาย เพิ่ม new และ active users พฒันา brand image ของ Shopee 

ใหด้ดูีขึน้ ใสใ่จลกูคา้เเละพรอ้มเป็นเเนวหนา้ในการตอบสนองความตอ้งการตา่งๆ รวมถึงเป็นการโปรโมทเเละ develop ฟีเจอร์

ไลฟ์สตรมีเพื่อใหเ้หนือกวา่คูเ่เขง่ในตลาด  

 

2.        Shopee พลิกลอ็ค… เก่าแลกใหม ่

 

Shopee Snap and Share: เเบง่เป็น 2 ขัน้ คือ 

a) ลกูคา้สามารถใชฟั้งกช์นักลอ้งในเเอพฯเพื่อถ่ายสนิคา้ทีม่ีอยูเ่เลว้ทีต่อ้งการจะประเมิน condition ได ้โดย condition 

ของสนิคา้จะถกูคิดออกมาเป็นรูปเเบบเปอรเ์ซ็น จากนัน้ลกูคา้จะไดร้บัคปูองลดที่มี value เป็นครึง่นงึของเปอรเ์ซ็นนัน้ 

คปูองที่ไดจ้ะสามารถใชไ้ดเ้เคก่บัสนิคา้ที่เป็นชนดิเดยีวกนั (เช่นถา้โซฟาเกา่มี condition เป็น 80% ก็จะไดค้ปูองลด

ราคาโซฟา 40%) 

b) จากนัน้ลกูคา้จะเลอืกไดว้า่จะบรจิาคสนิคา้นีห้รอืจะให ้Shopee นาํไปเปิดประมลูในช่วง Aftershock (รายละเอียด

อยูใ่น section ถดัไป) 

(จะมีบรกิาร Shopee Express มารบัของใหฟ้ร)ี 

 

Objectives:  

เป็นช่องทางใหล้กูคา้ไดร้ะบายสนิคา้ที่ไมใ่ช่เเลว้ เพิ่มยอดการซือ้ขาย เพิม่ new และ active users ทาํใหล้กูคา้

ตดัสนิใจซือ้ไดง้า่ยขึน้ รวมถงึเพิ่มความหลากหลายทางการบรกิารครบวงจรใหก้บับรษัิทเเละโปรโมท Shopee Express 

เพิ่มเติม 

 

3.        Shopee ยงัแจว๋: 

 

ของทัง้หมดที่ถกูสง่มาให ้Shopee ผา่น Snap and Share จะถกูนาํมาเปิดประมลูในฟีเจอร ์Auction ที่จะมา 

introduce ในเเอพฯ ตวัเจา้ของสนิคา้สามารถกาํหนดราคาเริม่ตน้เเละราคา “Buy Now” ได ้หากไมม่ีการกาํหนด ระบบจะตัง้

ราคาเริม่ตน้ไวท้ี่ 9 บาทโดยอตัโนมตัิ สว่นนีจ้ะจดัวนัท่ี 13-17 ก.ย. เจา้ของสนิคา้จะไดเ้งินเป็นจาํนวน 70% ของราคาสนิคา้ที่

ขายได ้



Objectives: เพิ่มเป็นฟีเจอรเ์หมอืนตลาดขายของมือสองจรงิๆ เพราะตอนนีถ้งึเเมว้า่ตวัเเอพฯจะไมไ่ดห้า้ม เเตส่ภาพเเวดลอ้ม

ไมเ่อือ้อาํนวย การมี dedicated feature เลยจึงนา่จะช่วยเเกปั้ญหาตรงนีไ้ด ้เป็นการทาํให ้Shopee มีความหลากหลาย เพิ่ม 

new and active users และเพิม่ potential ทางธุรกิจ 

 

4.        Shopee Donation: 

9.9% ของยอดขายทัง้หมดจากเเคมเปญเเละของที่ผูชื้อ้เลอืกบรจิาคจะถกูนาํไปเขา้โปรเจคคลา้ยๆตูปั้นสขุเคลือ่นท่ี 

โดยเงินจาํนวนนัน้จะถกูเอาไปซือ้อาหาร เครือ่งนุง่หม่ ยา ปัจจยัตา่งๆที่สาํคญัในการดาํรวชีวิตเพือ่สง่มอบใหก้บัผูท้ี่ตอ้งการใน

จงัหวดัตา่งๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะพืน้ท่ีที่มีความตอ้งการสงู ถ่ินทรุกนัดาร หรอื/เเละที่ๆ Shopee ตอ้งการไปตตีลาดมากที่สดุ 

การขนสง่ทัง้หมดจะมีจนถึงปลายปี ทาํผา่นรถ Shopee ปันสขุ (ใชร้ถของ Shopee Express) ยอดขายจะมีการเเสดงใหเ้ห็น

ผา่นเเอพฯ หนา้เพจ social media เเละเว็บไซตท์กุวนั ระหวา่งนีห้ากถงึ milestone ตา่งๆก็จะมีการประกาศขอบคณุเเละ 

encourage เพิม่เตมิ 

 

Objectives:  

 เพิ่ม brand exposure ในพืน้ท่ีทีไ่มใ่ช่กรุงเทพฯเเละปรมิณฑล พฒันา brand image ของ Shopee ทาํ CSR เเละ

กระตุน้การขายโดยใช ้incentive อีกทางหนึง่ 

 

Everyday Campaigns: 

 

5.        ช่วยเก็บ Shopee Coin หน่อยได้ไหม 

 

เกมทายทอ่นเพลงที่หายไป: เพลงที่นาํมาจะเป็นเพลงของศิลปินในยคุของ target market เเละที่ Shopee collab ไว ้

โดยเกมจะเดง้ขึน้ตรงหนา้แนะนาํสนิคา้ประจาํวนัทกุๆ 9 โมงเชา้เเละ 3 ทุม่ หากเป็นเพลงของศิลปินท่ี collab ไว ้หนา้จะโผล่

ขึน้มาพรอ้มเสยีงทกัทายดว้ย หากทายเนือ้เพลงถกูจะได ้Shopee Coins ถา้เลน่เกมผา่นการสเเกน QR code ในท่ีสาธารณะ 

(เช่น BTS หรอืปา้ยตามตกึ) เเลว้ชนะจะได ้Shopee Coin 2 เทา่ 

 

Objectives:  

ให ้target market เห็นวา่ Shopee ใหค้วามสาํคญักบัพวกเขาเเละสิง่ที่พวกเขาเติบโตมา รวมถึงเป็นการเพิ่ม 

engagement เเละโปรโมทไลฟ์สตรมีในวนัท่ี 8 เเละ 9 

 



6.        สบาย สบาย with Shopee 

Shogi Box + Security Tape + Warranty Protocol: 

 

a) Shogi Box จะถกูวางไวต้ามสถานท่ีตา่งๆทั่วกรุงเทพฯ เช่นตกึสาํนกังาน ใกล้ๆ เเยกตา่งๆ รา้นสะดวกซือ้ ฯลฯ ความถ่ี

คลา้ยๆกบัตูข้องไปรษณียไ์ทย ตวั Shogi Box จะพดูถึงความปลอดภยัทางการซือ้เเละขายสนิคา้ที่ลกูคา้จะไดจ้าก 

Shopee คาํเเนะนาํเพื่อเสรมิความปลอดภยัเหลา่นัน้ เเละโปรโมชั่นท่ีจะมีในเเคมเปญ Shopee 9.9 โดย Shogi Box 

เเตล่ะตวัจะมีเเค ่1 ขอ้ความหลกั ไมไ่ดม้ีทกุขอ้ความ เเตด่ว้ยปริมาณ ลกูคา้จะสามารถไดร้บัขอ้มลูครบถว้น 

b) Security Tape เป็นเทปที่ Shopee จะมอบใหก้บับรษัิทขนสง่ที่มี contract ไว ้เมื่อผูข้ายนาํของมาใหบ้รษัิทขนสง่ 

พนกังานจะตอ้ง wrap เทปนีค้ลา้ยๆตอนใช ้scotch tape ปิดกลอ่ง เทปนีจ้ะมขีอ้ความ encourage ใหล้กูคา้ถา่ย

วีดีโอก่อนเปิดกลอ่งเเละมี QR Code ไวส้าํหรบัรอ้งเรยีนเมื่อเกิดปัญหา 

c) Warrant Protocol เป็นนโยบายสาํหรบัการรบัมือกรณีเกิดปัญหาเก่ียวกบัสนิคา้ นอกเหนือจากนโยบายที่มีอยูเ่เลว้ ผู้

ซือ้จะสามารถเขา้มากรอกขอ้มลูรอ้งเรยีนเเละเเนบวีดีโอหลกัฐานผา่นฟีเจอรน์ีไ้ด ้จากนัน้ Shopee ที่ทาํหนา้ที่เป็น

ตวักลางจะสง่คาํรอ้งพรอ้มหลกัฐานใหก้บัผูข้าย ผูข้ายจะตอ้ง respond ภายใน 24 ชั่วโมง หากเกินกวา่นีห้รอื

ทา้ยที่สดุผูข้ายไมร่บัผิดชอบ ทาง Shopee จะติดตอ่ไปยงัธนาคารตา่งๆเพื่อระงบับญัชีที่มช่ืีอของผูข้าย จากนัน้หาก

เรือ่งยงัไมจ่บ Shopee ยินดีจดัหาทนายเพื่อตอ่สูใ้นชัน้ศาล ในขัน้ตอนการเปลีย่นสนิคา้เเละเจรจา ผูเ้สยีหายจะไม่

เสยีคา่ใชจ้่ายใดๆ เเละไมเ่สยีคา่สง่ 

 

Objectives:  

เพื่อสง่เสรมิคอนเซปตข์อง online security สรา้งมาตรฐานใหมใ่หก้บัสงัคม รวมถงึทาํใหล้กูคา้มั่นใจใน online 

security ที่ทาง Shopee มอบให ้เเละเป็นการดนั Shopee ใหอ้ยูเ่เนวหนา้ในดา้นนีไ้ปในตวั ซึง่จะสง่ผลใหม้ีลกูคา้มากขึน้ เเละ

เมื่อลกูคา้มากขึน้ ผูข้ายเเละชนิดของสนิคา้ก็จะมากขึน้ตาม ซึง่จะช่วยเสรมิความเเขง็เเกรง่ทางธุรกิจของ Shopee ไปในตวั 

 

7.        ตะลึง ตึง ตึง!: 

 

 เมื่อลกูคา้เลอืกจ่ายเงินผา่น AirPay หรอืเลอืกขนสง่ผา่นทาง Shopee Express จะไดร้บัโคด้สง่ฟรทีนัที ในดา้นการโป

รโมทความปลอดภยัทัง้ทางดา้นการเงินเเละสนิคา้ที่ 2 สิง่นีจ้ะมอบใหล้กูคา้ ตวั Shogi Box จะมีขอ้ความเก่ียวกบัพารท์นีด้ว้ย 

 



Objectives:  

 เพิ่มความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ในการใชบ้รกิาร 2 อยา่งนี ้เป็นการโปรโมท Shopee Express เพิ่มจาํนวนผูใ้ชง้านผา่น 

AirPay เเสดงใหล้กูคา้เห็นถงึความพรอ้มของ Shopee ในการสง่เสรมิ online security 


