DoubleK ชื่อนี้ ที่ลกู ค้าไว้วางใจ !!!

สวัสดีท่านผูอ้ ่านทุกท่านครับ ตอนนี้สุขภาพของท่านเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ ส่วนตัวผมนี่กแ็ ย่เลย
วันก่อนเผลอไปตากฝนหน่ อยนึง แถมไม่ค่อยได้นอนพักผ่อนอีก ทาให้เจ็บคอจากการไอและไม่มเี สียง
ปว่ ยเป็ นไข้อยูห่ ลายวันเหมือนกัน ยังไงก็รกั ษาสุขภาพกันหน่อยนะครับ
เนื่องจากช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปของเรา ได้จดั กิจกรรมคืน
กาไรให้กบั ลูกค้า โดยทีใ่ ห้ลูกค้าเข้ามาร่วมเล่นเกมกับทางร้านผ่านทาง Facebook และ Page ของทาง
ร้าน ซึง่ มีกติกาทีแ่ สนจะง่ายมากๆ เพียงแค่ถ่ายรูปคู่กบั ไดร์เป่าขนสุนัข DoubleK รุ่นไหนก็ได้ พร้อมกับ
อธิบายเหตุผลหลังจากทีไ่ ด้ใช้ไดร์เป่าขนสุนัข DoubleK เพียงแค่น้ีท่านก็จะได้กล่องใส่ใบมีดปตั ตาเลีย่ น
DoubleK มูลค่า 800 บาท ส่งตรงถึงบ้านคุณทันที
ดังนัน้ ในฉบับนี้ผมจึงนาเหตุผลและความรูส้ กึ ของลูกค้าแต่ละท่านหลังจากที่ได้ใช้ไดร์ไล่น้ าเป่า
ขนสุนัข DoubleK มาเล่าสู่กนั ฟงั นะครับ ว่าไดร์เป่าขนสุนัข DoubleK มีดตี รงไหน? แล้วทาไมพวกเค้า
ถึงเลือกซือ้ ใช้กนั ? อีกทัง้ ตลอดสามปีทผ่ี ่านมาทางร้านของเราได้ขายไดร์เป่าขนสุนัข DoubleK ไปได้
มากกว่า 200 เครือ่ ง เรามาดูกนั ดีกว่าว่ามีใครกันบ้าง
คนที่ 1: คุณปัญฑารีย์ พัชรกุลวรวัฒน์ (ศูนย์พยาบาลสัตว์ไออุ่นไอรัก กทม)
เหตุผล: “มันทนมาก แรง และเงียบกว่ายีห่ ้ออื่น ใช้แปปเดียว แห้งเลยค่ะ แถมไม่ขน้ึ สนิมอีก
ตัวเครือ่ งก็ไม่รอ้ น”
สาเหตุทต่ี วั เครื่องไม่รอ้ นและไม่ขน้ึ สนิมก็เพราะว่า ตัวเครื่องไดร์ เป่าขนสุนัข DoubleK ไม่ได้ทา
จากโลหะ ทามาจากเนื้อพลาสติกแข็งแรงอย่างดี เมื่อเวลาเครื่องตกหล่นหรือโดนกระแทก จะไม่เกิดรอย
บุบเสียหายเหมือนกับไดร์ยห่ี อ้ อื่นๆ ทีต่ วั เครื่องทาจากโลหะ ซึง่ ความเสียหายดังกล่าวจะนาไปสู่การเกิด
สนิม
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หลังจากทีผ่ มและคุณอิสรีย์ได้ดูรปู ทีค่ ุณปญั ฑารียส์ ่งมาให้ ผมได้บอกคุณอิสรียใ์ ห้รบี ติดต่อกลับ
คุณปญั ฑารียด์ ่วนเลยครับว่าอย่าให้น้องหมากัดเล่นแบบนี้บ่อยๆ เดีย๋ วสายท่อไดร์จะรัวเอานะ
่
คนที่ 2: คุณสมเกียรติ จรัญศิ ริไพศาล (สุรินทร์)
เหตุผล: “แรง เร็ว ทันใจ....ทนทาน””
จากทีไ่ ด้พูดคุยกันเบือ้ งต้น คุณสมเกียรติเคยใช้ไดร์เป่าขนสุนัขรุ่น Extreme (2 มอเตอร์) ของ
DoubleK มาแล้วและชอบมาก แต่ตอนนัน้ ซือ้ กับร้านอื่น พอสายท่อไดร์เสียหายก็ได้ตดิ ต่อกลับไปยังร้าน
ที่ซ้อื จึงทาให้ท ราบว่าเค้าไม่ขายแล้ว ตอนนัน้ กลุ้มใจมากเพราะไม่รู้จะหาซื้อไดร์ย่หี ้อนี้ท่ีไหนได้อีก
จากนัน้ ก็มาหาข้อมูลตามเวบไซต์จนมาเจอร้าน Mama Grooming Shop พอดี ตอนนัน้ คุณสมเกียรติดใี จ
มากรีบโทรไปสอบถามสินค้ากับคุณอิสรียแ์ ล้วก็เลยสังสายท่
่
อไดร์ พร้อมไดร์เป่าขนสุนัขเพิม่ อีกตัว คุณ
สมเกียรติไ ด้ส รุปใจความสัน้ ๆ ให้เ ราเข้าใจว่าไดร์เ ป่ าขนสุ นัข DoubleK นัน้ มัน “แรง เร็ว ทันใจ....
ทนทาน”
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คนที่ 3: พี่จิ๋ม (กรุงเทพฯ)
เหตุผล: “เลิฟมากเลยค่ะ พีจ่ มิ๋ ใช้ทุกวันเลย ถ้าขาดมัน งานไม่เสร็จแน่ ๆ มันเร็วมาก และเสียง
ก็ไม่ดงั ทนมาก ได้ลกู ค้าเยอะก็เพราะตัวนี้ล่ะ ไม่ตอ้ งง้อไดร์ยอ่ี ่นื เลย”
จากรูปทีพ่ จ่ี มิ ๋ ส่งมาให้ แกมีไดร์เป่าขนสุนัขหลายยีห่ อ้ จริงๆ เดากันเองนะครับว่ามียห่ี อ้ อะไรบ้าง
ผมไม่ขอบอกละกัน เดีย๋ วเป็นเรือ่ งเป็นราว

แม่ผมได้เล่าให้ฟงั หลังจากที่ท่านได้ใช้ไดร์เป่าขนสุนัข DoubleK ว่า ถ้าเอาไดร์เป่าขนสุนัข
DoubleK ไปเป่าขนชิสุหต์ วั เล็กๆ เทียบกับการใช้ไดร์เป่าผมคนธรรมดานี่ ไดร์เป่าขนสุนัข DoubleK จะ
ใช้เวลาประมาณ 10 นาที แต่ไดร์เป่าผมคนใช้เวลาประมาณ 30 นาที ประหยัดเวลาในการทางานไปได้
เยอะ ไม่เสียเวลาในการเปา่ ขนมากจนเกินไป ทาให้รบั น้องหมาได้มากขึน้ ด้วย
คนที่ 4: น้ องนิ ว
เหตุผล: “ลมแรง ไล่น้ าน้องหมาได้ไวดีค่ะ หัวปรับมีหลายขนาด แถมยังประกันมอเตอร์อกี 2 ปี
ด้วยนะคะ”
ล่าสุดน้องนิวได้ส่งรูปทีถ่ ่ายคู่กบั กล่องใส่ใบมีด DoubleK มาให้เราได้ดูกนั เพื่อยืนยันว่าได้รบั
ของรางวัลเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วจ้า
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ในส่วนของปลายท่อไดร์เป่าขนสุนัข DoubleK ที่แถมมากับเครื่องนัน้ จะมีหลายแบบหลาย
ขนาดให้เลือกใช้ตามสบาย แต่ถา้ จะให้ผมแนะนานะ ปลายท่อไดร์ทป่ี ากแบนๆ จะไล่น้าได้ดมี าก
จริงๆ แล้วยังมีอกี หลายท่านทีไ่ ด้ซอ้ื ไดร์เป่าขนสุนัข DoubleK ไปใช้ แต่ไม่ได้มาร่วมเล่นเกมกับ
เราผ่านทาง Facebook อาทิเช่น คุณโจ้ จากร้าน Mile High Pet Care and Spa (เลียบทางด่วนราม
อินทรา) ทีไ่ ว้วางใจซือ้ ไดร์เปา่ ขนสุนขั DoubleK รุน่ Extreme (2 มอเตอร์) ไปถึง 2 เครื่อง ลูกน้องคุณโจ้
เคยบอกผมว่า “ไดร์ DoubleK เปา่ ขนสุนขั พันธุไ์ ซบีเรียนและโกลเด้น ได้เร็วกว่าไดร์ยห่ี อ้ อื่นทุกตัวทีม่ อี ยู่
ในร้าน ถ้าเป็นไดร์ยห่ี อ้ อื่นหรือพี่ บางทีเกือบชัวโมง
่
กว่าจะเปา่ ขนให้แห้งได้ทงั ้ ตัว”
จากความรูส้ กึ ของลูกค้าแต่ละท่านทีม่ ตี ่อไดร์เป่าขนสุนัข DoubleK ผมหวังว่าผูอ้ ่านทุกท่านคง
จะเข้าใจแล้วว่ามันมีดยี งั ไง ทาไมเค้าถึงซือ้ ใช้กนั ซึง่ ส่งผลให้ผมสามารถขายได้มากกว่า 200 ตัวภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
นอกจากไดร์ไล่น้ าเป่าขนสุนัข DoubleK รุ่น 2000XL และรุ่น Extreme แล้ว ทางร้านของเราได้
สังน
่ าเข้าไดร์ร้อนเป่าขนสุนัข DoubleK แบบมีขาตัง้ รุ่น 9000II มาให้เห็นตัวเป็ นๆ ภายในเดือน
กันยายนนี้แน่นอน รับรองราคาไม่ได้แรงอย่างทีค่ ดิ
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ล่าสุดผมได้ข่าวจากทางผูผ้ ลิต DoubleK ว่าไดร์รุ่นนี้ วัสดุทน่ี ามาใช้ทาเป็ นตัวเครื่องเป็ นวัสดุท่ี
ไม่ลามไฟและติดไฟ ซึง่ เป็ นมาตรฐานหรือข้อกาหนดของสินค้ายุโรป (CE: European Conformity) และ
ในอีกหลายๆ ประเทศ รับรองว่างานนี้ไดร์รอ้ นยีห่ อ้ อื่นๆ เตรียมตัวรับศึก หนักอย่างแน่ นอน พอกันทีกบั
สินค้าทีไ่ ม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ
สุดท้ายนี้ผมหวังว่าไดร์เปา่ ขนสุนขั DoubleK คงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ท่านผูอ้ ่านทุกท่านในการ
พิจารณาเลือกซือ้ ไดร์เปา่ ขนสุนขั ตัวต่อไปนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

MaMa Grooming Shop
www.mamagroomingshop.com

www.mamagroomingshop.com

