3 ข่าวอัพเดทกลางปี 2556 !!!

สวัสดีทา่ นผูอ้ ่านทุกท่านครับ เนื่องจากในฉบับนี้ทางกองบรรณาธิการได้ขอให้ผมช่วยส่งต้นฉบับ
เร็วขึน้ นิดนึง เพราะต้องการปิดต้นฉบับให้ทนั งานแสดงสินค้าทีจ่ ะมีขน้ึ ที่ impact เมืองทองธานี ทาให้ผม
ตัง้ ตัวไม่ทนั เลยครับ เพราะว่าช่วงนี้งานราษฎร์งานหลวงเยอะมากๆ ทาแทบไม่ทนั อยากจะมีสกั สิบมือ
แบบทศกัณฐ์จริงๆ จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระไปบ้าง ดังนัน้ ในฉบับนี้ผมขออัพเดทข่าวสารวงการสุนัขย่อๆ
สัก 3 เรือ่ งด้วยกันนะครับ
1. ลดราคาใบมีด Andis สะเทือนวงการ
ถ้าท่านได้แอบมองหน้าโฆษณาข้างๆ คงได้เห็นโปรโมชันสะเทื
่
อนวงการต้อนรับกลางปี 2556
อย่างแน่นอน เรื่องของเรื่องก็ไม่มอี ะไรหรอกครับเพียงแค่ผมได้รจู้ กั กับ supplier เจ้าใหม่ทค่ี ุยกันถูกคอ
แล้วลดราคากันอย่างสุดๆ ทาให้ผมมีช่องว่างของราคาสาหรับมาลดให้กบั ลูกค้า ได้อกี ทีนึงก็เท่านัน้ เอง
ซึง่ supplier เจ้านี้กเ็ ป็ นลูกค้ารายใหญ่ของบริษทั Andis โดยตรงเช่นกัน ดังนัน้ ลูกค้าทุกท่านสามารถ
มันใจได้
่
แน่นอนว่าสินค้า Andis ทีซ่ อ้ื จากทางร้านของเราเป็ นของแท้แน่นอน 100%
ผมยังยืนยันคาพูดเดิมทีไ่ ด้กล่าวไว้ในฉบับก่อนหน้านี้ว่า ถ้าลูกค้าท่านใดพบว่า อุปกรณ์ ตดั
ขนสุนัขที่ ซื้อมาจากร้านมะหมากรูมมิ่ งช้อป แล้วได้ทาการพิ สูจน์ จากบริ ษทั ผู้ผลิ ตว่าเป็ น “ของ
ปลอม” ทางร้านเรายิ นดีชดใช้ค่าเสียหายเป็ นจานวนเงิ น 5 เท่าของราคาสิ นค้าที่ท่านได้ซื้อไป
จากเรา
ถ้าท่านเข้าใจระบบตลาดทีเ่ รียกว่า Grey Market ร้านของเราก็เป็ นหนึ่งในนัน้ ทีท่ างร้านเองเป็ น
ผูจ้ าหน่ ายและเป็ นผูน้ าเข้าสินค้า Andis เพียงแค่ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการจากผูผ้ ลิตหรือ
เจ้าของผลิตภัณฑ์แค่นนั ้ เอง
ถึงแม้ว่าร้านเราจะไม่ได้เป็ นตัวแทนจาหน่ายของ Andis อย่างเป็ นทางการ แต่เรามีบริการหลัง
การขายที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็ นการซ่อมเครื่องฟรี โดยไม่คดิ ค่าเปิ ดเครื่อง ผมคิดแค่เพียงค่าอะไหล่
เท่านัน้ บ่อยครัง้ นะครับ ทีล่ กู ค้านาเครือ่ งทีซ่ อ้ื มาจากร้านอื่นผมก็ซ่อมให้โดยไม่ได้ชาร์จเพิม่ แต่อย่างใด
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สาเหตุอกี ประการนึงทีท่ าให้ผมต้องลดราคาใบมีด Andis สะเทือนวงการในครัง้ นี้ เพราะมีบาง
ร้านชอบมาแอบอ้างว่าเป็ นสาขา 2 ของร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปบ้าง ท่านผูอ้ ่านลองใช้วจิ ารณญาณดูแล้ว
กันนะครับ ถ้าเค้ายังอ้างว่าเป็ นสาขา 2 ของร้านมะหมากรูมมิ่ งช้อป เค้าต้องมีสินค้าเหมือนกับผม
แล้วราคาเค้าต้องลดให้ได้เท่าผม ดูสิเค้าจะทาได้เหมือนผมไหม

2. ประชุมเล็กๆ กับผูบ้ ริ หาร WAHL
เมือ่ ประมาณช่วงปลายเดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา ทางผูบ้ ริหาร WAHL ได้มาเยีย่ มเยือนทีเ่ มืองไทย
ในวันนัน้ ได้หารือถึงกลยุทธ์ต่างๆ ทีท่ าง WAHL เตรียมเข้ามาทาตลาดตัดขนสุนขั ในเมืองไทยอย่างเต็ม
รูปแบบ หลังจากทีป่ ระสบความสาเร็จอย่างยาวนานต่อเนื่องในการทาตลาดตัดผมคน อีกทัง้ ยังได้หอบ
หิว้ ตัวปตั ตาเลีย่ น WAHL รุน่ ใหม่มาให้ผมได้ทดลองใช้อกี ด้วย
ซึง่ ปตั ตาเลีย่ นรุ่นใหม่ทงั ้ 2 ตัวจะเป็ นรุ่น KM5 และ KM10 จะถูกคิดค้นพัฒนาและผลิตจาก
ั่
ประเทศเยอรมัน ซึง่ จะแตกต่างจากรุน่ Storm ทีถ่ ูกพัฒนาและผลิตจากทางฝงอเมริ
กา ถ้าท่านผูอ้ ่านขับ
รถทีถ่ ูกผลิตจากประเทศเยอรมันน่าจะทราบดีนะครับว่าคุณภาพรถทีผ่ ลิตจาก Germany แตกต่างจาก
USA อย่างไร
ส่วนรูปปตั ตาเลี่ยนตัวเป็ นๆ รอก่อนนะครับ ตอนนี้ยงั เผยแพร่ไม่ได้ ยังเป็ นความลับของบริษทั
อยู่ เพราะว่า ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาต้นแบบ อดใจรอกันอีกแปบนึ งนะครับ ไม่นานเกินรอแน่ ๆ
เปิดตัวรอบนี้สะเทือนวงการตัดขนสุนขั อีกเช่นกัน
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3. Pet Asia 2013
เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน ทีผ่ ่านมาผมและคุณอิสรีย์ ได้มโี อกาสไปงานแสดงสินค้า Aquarama
2013 และ Pet Asia 2013 ทีป่ ระเทศสิงคโปร์ ในงานนัน้ ก็จะมีการแสดงสินค้าเกี่ยวกับสัตว์น้ าและสัตว์
เลีย้ งต่างๆ ผมขอนาเสนอในส่วนของ Pet Asia 2013 เพียงงานเดียวละกันนะครับ
ในงานนัน้ ก็ได้มกี ารจัดงานประกวดตัดขนสุนัข ซึง่ ก็มคี นเข้ามาแข่งขันมากมายน่ าจะประมาณ
30 คนได้ ไม่แน่ใจว่าในนัน้ มีคนไทยแอบไปแข่งด้วยไหม ผมและคุณอิสรียเ์ ดินเข้าไปช่วงกาลังให้คะแนน
ตัดสินกันพอดี แต่ ก็ไม่ได้อยู่ดูจนจบว่าใครเป็ นผู้ชนะ เพราะว่าไปสนใจสินค้าอยู่บูธนึง เป็ นสินค้าที่
เกีย่ วข้องกับสุขภาพในช่องปากของสุนขั ไม่ว่าจะเป็ น ถุงนิ้วแปรงฟนั แปรงสีฟนั ยาสีฟนั ทีข่ ดู หินปูน ที่
ลบคราบรอยต่างๆ บนฟนั อุปกรณ์คล้ายกับของคนเลยครับ มีแบ่งแยกเป็ นของสาหรับสุนัขเด็ก และ
สุนขั ผูใ้ หญ่
จริง ๆ แล้ว อุ ป กรณ์ ดูแ ลฟ นั ของสุ นัข มัน ก็มีข ายมานานแล้ว ครับ ผมก็เ คยเห็น สิน ค้า ทางฝ งั ่
อเมริกาอยู่บ่อยๆ แต่เผอิญว่ายี่ห้อนี้เป็ นของญึ่ปุ่นครับ ความน่ าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็ น
packaging ทีด่ นู ่าใช้ และทีส่ าคัญคือ คุณภาพของสินค้าครับ
มีผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการตลาดท่านนึง เคยให้นิยามไม่ว่า “สิ นค้าอะไรก็ตามที่ สามารถขายใน
ญี่ปนได้
ุ่
ก็สามารถขายได้ทวโลก”
ั่
เพราะว่าสินค้าทีส่ ามารถขายในญีป่ นุ่ ได้ ต้องเป็ นสินค้าทีม่ คี ุณภาพ
ดีเท่านัน้ เดีย๋ วผมจะให้แม่ นาไปลองใช้สกั หน่ อย ถ้า คุณภาพดีจริงและราคาไม่แพงจนเกินไป ผมจะได้
นาเข้ามาขายบ้าง ตอนนี้ได้ตดิ ต่อพูดคุยราคาเบือ้ งต้นไว้แล้ว
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เป็ นอย่างไรกันบ้างครับกับ 3 ข่าวอัพเดทกลางปี 2556 เนื้อหาสาระในฉบับนี้อาจจะลดน้อยลง
ไปหน่ อย แต่ลกึ ๆ แล้วผมหวังว่าท่านผูอ้ ่านทุกท่านคงได้รบั ประโยชน์บา้ งนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า
ครับ
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