อีกหนึ่ งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรมาให้คณ
ุ

สวัสดีผูอ้ ่านทุกท่านครับ เป็ นยังไงกันบ้างครับ แต่ช่วงนี้น่ีผมยุ่งมากจริงๆ ทัง้ งานราษฎร์งาน
หลวง ทางานเดินสายตัวเป็ นเกลียวเลยครับ อยากจะแยกร่างสักสิบร่างจริงๆ เดีย๋ วผมจะเล่าให้ฟงั ว่าผม
ไปทาอะไรมาบ้าง ตามชื่อหัวข้อในฉบับนี้เลยครับ
ก่อนอื่นขออัพเดทสินค้าตัวใหม่ๆ ทีเ่ รานาเข้ามาขายก่อนละกันนะครับ เดีย๋ วทางบรรณาธิการจะ
แซวว่าผมเขียนออกนอกประเด็นไปเรือ่ ย เรามาเริม่ กันเลยดีกว่าครับ
#23920 - Andis Ultra-Edge Super 2-Speed Clipper- Blue
ปตั ตาเลีย่ นสีฟ้าตัวนี้ผมได้นาเข้ามาขายน่ าจะสองเดือนได้แล้ว ก่อนหน้านี้ลูกค้าหลายท่านถาม
ถึงมากเลยครับ ว่าเมือ่ ไหร่จะเอาเข้ามาขายสักที พอเอาเข้ามาขายได้แล้ว ผมก็ไม่มเี วลาทาลงเว็บอีก ทา
ให้ลกู ค้าหลายๆ ท่านพลาดไป ผมต้องขอโทษลูกค้าทุกๆ ท่านอีกครัง้ ด้วยครับ ตอนนี้ผมได้จดั ทาลงหน้า
เว็บไซต์ของทางร้านแล้วครับ
ประสิทธิภาพของปตั ตาเลีย่ นตัวนี้เหมือนกับเครื่องสีแดงทุกประการครับ ทีส่ าคัญผมขายราคา
เท่ากันด้วยครับ ตามโปรโมชันที
่ ข่ ายอยูใ่ นปจั จุบนั เลย
 ปรับความเร็วได้ 2 จังหวะ (3,400 หรือ 4,400 รอบต่อนาที)
 สามารถใช้งานร่วมกับใบมีด A5 ทุกยีห่ อ้ เช่น Andis, Wahl และ Oster
 ใช้ไฟ 230V เสียบปลักไฟใช้
๊
งานได้ทนั ที ไม่ตอ้ งวุน่ วายหาหม้อแปลง
 น้าหนัก 0.5 kg
 รับประกัน 1 ปี เหมือนเดิม

www.mamagroomingshop.com

#23920 - Andis Ultra-Edge Super 2-Speed Clipper- Blue
ผมขอบอกนิดนึงนะครับ ผมเข้าใจว่ามีผูอ้ ่านหลายท่านสงสัยว่าปตั ตาเลี่ยนสีฟ้าที่ใช้ไฟ 110V
กับไฟ 230V แตกต่างกันยังไง ผมเคยเขียนลงในนิตยสารโลกสัตว์เลีย้ งฉบับที่ 178 หรือท่านจะเข้าไปดู
ทีเ่ ว็บของ MaMa Grooming Shop ก็ได้นะครับ ในแถบเมนู “แหล่งความรู”้
ถ้าท่านไหนไม่มเี วลาไปสืบค้นดู ผมขอสรุปแบบย่อๆ ละกันครับ
 รหัส #23920 เป็ นรุน่ ทีใ่ ช้ไฟ 230V ส่วนรหัส #22405 เป็ นรุน่ ทีใ่ ช้ไฟ 110V
 รหัส #23920 ขาปลักไฟเป็
๊
นขากลม ส่วนรหัส #22405 ขาปลักไฟจะเป็
๊
นขาแบน
พอมีเนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ ตดั ขนสุนัขบ้างแล้ว ทีน้ีเรามานอกเรื่องกันบ้างดีกว่า หลายท่านที่
ติดตามอ่านคอลัมน์ของผมเป็ นประจาจะรูว้ ่าเมื่อปี ท่ีผา่ นมา (2555) ผมได้เดินทางไปดูงานแสดงสินค้าที่
เยอรมัน INTERZOO 2012 ซึง่ งานนัน้ ไม่ได้มแี ค่แสดงอุปกรณ์ตดั ขนสุนขั อย่างเดียว แต่ยงั มีการแสดง
อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์น้ าอีกมากมาย ผมตัง้ ปณิธานไว้เลยว่าอีก 2 ปี ขา้ งหน้า ผมต้องกลับไปศึกษาและ
เตรียมข้อมูลเพือ่ มาติดต่อขายอุปกรณ์เลีย้ งสัตว์น้าให้ได้
เดิมทีผมก็ชอบเลีย้ งปลามังกรอยู่แล้ว แต่เผอิญว่าบ้านใหม่ ทาเลฮวงจุย้ การวางตู้ปลาไม่ดกี เ็ ลย
พักความคิดนี้ไป จนมาวันนึงผมก็ลองเข้าไปดูเวบทีข่ ายปลามังกรเล่นๆ เลยเห็นว่าตลาดปลามังกรนี่ยงั
มีช่องว่างที่เราเข้าไปแทรกตัวได้นะ โดยใช้ประสบการณ์ จากการขายอุปกรณ์ตดั ขนสุนัขนี่ แหละ จาก
ช่องว่างทางการตลาดตรงนี้ครับ ทาให้ผมกลับมาเริม่ สนใจมาเลีย้ งปลาอีกครัง้ โดยไม่สนใจเรื่องทาเลฮวง
จุย้ การวางตู้ปลา เพียงแค่คดิ ว่าถ้าเราทาในสิง่ ที่เราชอบ แล้วมันสามารถก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ได้ มันก็
เพียงพอต่อการตัดสินใจทีจ่ ะลงมือทา
เพื่อเป็ นการสื่อและประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าท่านอื่นๆ ทราบว่าร้านทีข่ ายอุปกรณ์เลี้ยงปลาเปิ ด
ใหม่ของผมนี่ ไม่ใช่รา้ นโนเนมทีเ่ พิง่ เข้ามาทาตลาดใหม่ แต่ผมได้พยายามใช้ช่อื เสียง ประสบการณ์ และ
ฐานความน่ าเชื่อถือจากร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อป เข้ามาช่วยในการทาธุรกิจ ให้สาเร็จโดยเร็วทีส่ ุด โดยที่
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ผมได้ตงั ้ ชื่อร้านขายอุปกรณ์เลีย้ งสัตว์น้าว่า “มะหมา อะควาเรีย่ ม (MaMa Aquarium)” คิดอยูเ่ ป็ นอาทิตย์
เลยครับกว่าจะได้ช่อื นี้ ตอนแรกก็คดิ นะว่าหมากับปลามันจะไปด้วยกันได้หรอ แต่ถา้ เราไม่นาจุดเด่นและ
ประสบการณ์ทเ่ี รามีมาใช้ เราก็สคู้ นอื่นเค้าไม่ได้ ด้วยเหตุน้ีเองหมากับปลาจึงรวมอยู่กนั ได้ ชื่อเว็บไซต์
ของร้านปลาผมคือ www.mamaaquarium.com
หลักการแนวคิดการทาธุรกิจขายอุปกรณ์เลีย้ งสัตว์น้ ายังเหมือนเดิมกับทีท่ ากับ มะหมากรูมมิง่ ช้
อป คือ ลู ก ค้า ทุ ก คนเปรีย บเสมือ นเพื่อ น พี่ น้ อ งของผม ดัง นั น้ ผมจึง เลือ กขายสิน ค้า ในราคาที่
สมเหตุสมผล ส่วนหน้าร้านนี่กอ็ ยูท่ บ่ี า้ นผมเองครับ แถวสะพานใหม่ ไม่ตอ้ งลงทุนมาก แต่ถา้ ลูกค้าท่าน
ไหนไม่สะดวกมารับทีส่ ะพานใหม่ ก็สามารถไปรับสินค้ากับคุณอิสรีย์ ที่มะหมากรูมมิง่ ช้อป (บางซื่อ) ได้
เพราะว่าอยูใ่ กล้สวนจตุจกั รมากกว่า
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ก็ยงั เป็ นคนเดิมครับ มีผมกับคุณอิสรีย์ โดยทีค่ ุณอิสรียจ์ ะรับผิดชอบในร้านมะหมา
กรูมมิง่ ช้อปมากหน่อย ส่วนผมก็จะแบ่งเวลามาดูรา้ นมะหมา อะความเรีย่ ม เป็ นหลัก
สินค้าทีผ่ มได้นามาขายเบือ้ งต้นก็จะมีปลามังกรทอง, ปลามังกรแดง, หลอดไฟตูป้ ลา และเครื่อ ง
สแกนไมโครชิพ
1. ปลามังกรทอง (Golden Head Arowana)
ผมได้หาเครือข่ายอยูน่ านพอสมควรทีจ่ ะมา support ปลาให้ผม หลังจากทีไ่ ด้พดู คุยกับหลายๆ
เจ้าแล้ว ผมจึงเลือกปลาจากฟาร์มหลงเจียง (Long Jiang) ประเทศมาเลเซีย เพราะเจ้าของมีแนวคิด
คล้ายๆ กันกับผม แล้วธุรกิจของเราก็ช่วยส่งเสริมกันได้ ทีส่ าคัญปลาทุกตัวของผมจะมีชปิ และใบเซอร์
พร้อมให้ครับ
ปลามังกรทอง lot แรก ผมจึงคัดเลือกเฉพาะปลาทีห่ วั ทอง ข้ามหลังมาแล้วแต่เล็ก ไม่ตอ้ งลุน้ ให้
เหนื่อย มีแต่จะสวยขึน้ เรือ่ ยๆ ซือ้ ทีเดียวจบ เลีย้ งไปยาวๆ ปลามังกรทองจะช่วยเสริมความมังคั
่ ง่ ร่ารวย
ให้กบั คนในครอบครัวและกิจการของคุณ

ตัวอย่างปลามังกรทอง (Golden Head Arowana)
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2. ปลามังกรแดง (Violet Red Arowana)
ปลามังกรแดง lot แรก ผมจึงคัดเลือกเฉพาะปลาที่แก้มแดงมาแล้วแต่เล็กอีกเช่นกัน ไม่ตอ้ งลุน้
ให้เหนื่อย เพราะปลาแดงกว่าจะสวยและแดงทัง้ ตัว ต้องรอ 2-3 ปี ซื้อจากผมไปแล้ว มีแต่จะสวยขึน้
เรือ่ ยๆ ซือ้ ทีเดียวจบ เลีย้ งไปยาวๆ ปลามังกรแดงจะช่วยเสริมอานาจบารมีให้กบั ตัวคุณเอง

ตัวอย่างปลามังกรแดง (Violet Red Arowana)
3. หลอดไฟตู้ปลา
จริงๆ ผมก็ได้นาหลอดไฟสาหรับปลามังกรเข้ามาขายได้สกั ระยะนึงแล้วครับ แต่ ผมไม่สามารถ
บอกในทีน่ ้ีได้ว่ายีห่ อ้ อะไร เนื่องจากได้มกี ารทาสัญญาระหว่างผูผ้ ลิตกับตัวแทนจาหน่ายในเมืองไทยกัน
เกิดขึน้ (หลังจากทีผ่ มได้นาเข้ามาขายแล้ว) แต่ไม่เป็ นไรครับ เดีย๋ วผมหาของใหม่มาขายได้แน่นอน ถ้า
เราไม่หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ ทุกปญั หามันจะมีทางออกอยูเ่ สมอ
4. เครื่องสแกนไมโครชิ พ
ผมก็ได้ตดิ ต่อไปทางผูผ้ ลิตเครื่องสแกนไมโครชิพหลายบริษทั ด้วยกัน โดยบริษทั แรกทีต่ ดิ ต่อไป
ชื่อบริษทั ว่า DATAMARS จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นบริษทั ทีม่ ชี ่อื เสียงในการผลิตเครื่องสแกนไม
โครชิพเกือบสามสิบปี ซึง่ เครือ่ งสแกนไมโครชิพทีผ่ มนาเข้ามานี้เป็ นรุน่ Mini Max II ซึง่ สามารถใช้ได้กบั
สัตว์ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสุนัข ปลา วัว แกะ รายละเอียดเชิงลึกของเครื่องสแกนไมโครชิพ เดีย๋ วผม
จะมาเล่าให้อย่างละเอียดในฉบับต่อๆ ไปครับ ว่ามันมีการทางานอย่างไร แล้วเราจะมาใช้ประโยชน์กบั
สัตว์เลีย้ งของเราได้อย่างไรบ้าง
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เครื่องสแกนไมโครชิ พ DATAMARS รุ่น Mini Max II
นอกเรื่องไปซะเยอะเลยนะครับในฉบับนี้พน้ื ที่หมดซะแล้ว แต่จริงๆ แล้วมันก็มสี ่วนทีห่ มาและ
ปลามาพบกันได้นะครับ ต่อไปนี้พดู คุยกับผมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องหมาหรือเรื่องปลา ลืมบอกไปเบอร์
โทรร้านปลา 09-1819-6272 ว่างๆ มานังคุ
่ ยกันทีร่ า้ นปลาได้นะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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