4 ปี ผ่านไป ไวเหมือนโกหก

สวัสดีปีใหม่ 2557 ทุกท่านครับ เป็ นอย่างไรกันบ้าง ช่วงหยุดยาวปีใหม่ทผ่ี ่านมาไปเทีย่ วทีไ่ หน
กันมาบ้างครับ ส่วนผมก็ได้กลับไปบ้านทีต่ ่างจังหวัดครับ เวลาแห่งความสุขมันช่างหมดไปเร็วจริงๆ นี่ก็
เหมือนกันเผลอแปบเดียวร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปก็ครบรอบ 4 ปีเต็มแล้วครับ เตรียมเข้าสู่ปีท่ี 5 จะว่าไป
ตลอด 4 ปีทผ่ี ่านมาร้านของเราก็ผ่านอะไรต่างๆ เยอะแยะมากมายมีทงั ้ สุขและทุกข์ปนเคล้ากันไป แต่
ยังไงเราจะไม่ทอ้ และจะยืนหยัดอยูค่ ่เู ป็นเพื่อนนักกรูมมิง่ ต่อไป
เมื่อทัง้ สองวาระมาบรรจบพบเจอกันพอดี ทางร้านของเราจึงมีของที่ระลึกเล็กๆ น้ อยๆ มอบ
ให้แก่ลูกค้าทุกท่านทีไ่ ว้กนั ตลอดมาและเป็ นของขวัญปี ใหม่ไปด้วยพร้อมกัน ตอนแรกผมนึกนานหลาย
วันมาก ว่าเราจะให้ของขวัญอะไรกับลูกค้าดีนะ เพราะเมื่อต้นปี 2556 ทีผ่ ่านมาผมได้แจกปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ
ตอนแรกก็กะจะแจกปฏิทนิ เหมือนเดิม แต่พอลองคิดไปคิดมาปฏิทนิ มันมีขอ้ เสีย เพราะมันอยู่กบั ลูกค้า
ได้แค่ปีเดียวเท่านัน้ จากนัน้ มันก็จะถูกส่งลงไปในถังขยะ
ผมเลยคิดว่าเราน่ าจะแจกของอะไรที่มนั อยู่กบั ลูกค้า ได้นานและเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ลมื ร้านเรา
ด้วย ผมก็นัง่ หาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตไปเรื่อยจนมาเจอแก้วกาแฟ ตอนนัน้ คิดในใจมันต้องอยู่กบั ลูกค้า
นานแน่นอน ถ้าลูกค้าไม่ทาหล่นแตกเสียก่อน ผมก็เลยรีบติดต่อเพื่อสังผลิ
่ ตเลย ผลลัพธ์กเ็ ป็นอย่างทีเ่ ห็น
ละครับ สวยน่าใช้เลย
ไม่ จ าเป็ น ว่ า จะต้ อ งมาซื้ อ ของที่ร้า นก็ ไ ด้ ค รับ เพีย งแค่ แ วะมาทัก ทายกับ คุ ณ อิ ส รีย์ ถาม
สารทุกข์สุกดิบ เพียงแค่น้ีก็รบั แก้วกาแฟกลับบ้านไปได้เลย แต่ต้องขออภัยลูกค้าเก่าที่อยู่ต่างจังหวัด
ด้วยนะครับ เราไม่สามารถส่งให้ได้เพราะค่า EMS มันแพงครับ แต่ถ้าคุณสังของเราสั
่
กชิน้ สองชิน้ เราส่ง
แก้วกาแฟถึงบ้านคุณฟรีทนั ที
ลืมบอกไปแก้วกาแฟของร้านเรามีจานวนจากัดนะครับ มาก่อนได้ก่อน มาช้าของหมดไม่รดู้ ว้ ย
นะ แฟนพันธุแ์ ท้ของร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปไม่ควรพลาดนะจ๊ะ
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เป็ น ยัง ไงกัน บ้า งครับ กับ การเดิน ทางในครัง้ นี้ ข องผมและคุ ณ อิส รีย์ สิน ค้า ที่ม าจากจีน ก็ม ี
หลากหลายคุณภาพ มีทงั ้ ดีและก็ไม่ดี ยังไงก็ลองเลือกพิจารณาตัดสินใจกันดูนะครับ สินค้าบางชนิดบาง
ประเภทจากจีนอาจเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกทีด่ แี ละเหมาะสมกับคุณก็ได้ครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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ในปี 2557 นี้ ร้านของเราได้เตรียมวางแผนงานไว้หลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดตัว
สินค้าใหม่ๆ ทีม่ คี วิ เตรียมสังเข้
่ ามาอีกเพียบ รอติดตามชมกันได้เลยเร็วๆ นี้แน่ นอน แต่ขออุบไว้ก่อนนะ
ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้าง เดีย๋ วคู่แข่งไหวตัวทัน อิอิ
นอกจากนี้เราได้วางแผนที่จะไปงาน InterZoo 2014 ที่เยอรมัน งานนี้ผผู้ ลิตยักษ์ใหญ่วงการ
สัตว์เลีย้ งไปออกงานแสดงสินค้ากับเพียบ เตรียมรอดูสนิ ค้าใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เลยครับ

ผมก็ได้วางแผนไว้อกี เหมือนกันว่า ในช่วงระหว่างไปงาน InterZoo 2014 นี่ จะแวะไปเยีย่ มชม
โรงงานสินค้าทีเ่ รานามาขายสักหน่ อย จะได้เห็นว่าเค้ามีกระบวนการผลิตอย่างไร เพื่อยืนยันในคุณภาพ
ของสินค้า ดังเช่นคราวทีแ่ ล้วนัน้ ผมได้ไปขอเยีย่ มชมโรงงานกรรไกร Witte – Roseline ว่าเค้ามีดอี ะไร
ทาไมกรรไกรของเค้าถึงเป็นทีน่ ิยมของนักกรูมมิง่ ทัวโลก
่
ถ้าท่านไหนยังไม่ได้อ่านบทความนี้ในนิตยสาร
โลกสัตว์เลีย้ งฉบับที่ 186 ท่านสามารถไปติดตามอ่านย้อนหลังทีเ่ ว็บไซต์รา้ นมะหมากรูมมิง่ ช้อปได้อกี
หนึ่งช่องทางครับ
ผมว่าน่ าจะมีลูกค้าหลายท่านกาลังสงสัยว่าแล้วโปรโมชันสิ
่ นค้าปี 2557 จะเป็ นอย่างไร ของจะ
ขึน้ ราคาไหม ผมขอบอกตามตรงเลยนะครับว่า ตอนนี้ผู้ผลิตเกือบทุกบริษัทแจ้งราคาสินค้าสาหรับปี
2014 มาให้ผมแล้ว สินค้าทุกชิน้ ขึน้ ราคาหมด แต่ทางร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปของเราจะตรึงราคาสินค้า
เดิม และโปรโมชันดี
่ ๆ ไว้ก่ อ น ถ้ามีก ารเปลี่ย นแปลงเรื่อ งราคาสินค้า เราจะแจ้งให้ท ราบอีก ทีค รับ
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เพราะฉะนัน้ สบายใจได้เลยว่า ร้านของเรายังขายสิ นค้ าราคาเดิ มอยู่ ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงใดๆ
ทัง้ สิ้ น
 ใบมีด Andis เริม่ ต้นที่ 750 บาท
 ใบมีด Oster เริม่ ต้นที่ 900 บาท
 ปตั ตาเลีย่ นทุกรุน่ (ยกเว้น KM2) แถมใบมีด Oster เบอร์ 10, 15, 30, 40 หรือ 50 เพิม่ อีก 1 ใบ
 กรรไกร Witte-Roseline เริม่ ต้นที่ 3,500 บาท
สาหรับช่วงนี้ทล่ี กู ค้าหลายท่านสงสัยว่าทาไมโทรไปหาคุณอิสรียแ์ ล้วไม่ค่อยรับโทรศัพท์หรือโทร
กลับมาช้า คือว่าช่วงนี้คุณอิสรียไ์ ปเรียนตัดขนสุนัขครับ เค้าไปเรียนรูเ้ ทคนิคในการตัดขนสุนัข เพื่อทีจ่ ะ
ได้อธิบายเทคนิคการใช้สนิ ค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ ครับ ผมและคุณอิสรียต์ อ้ งขออภัยมา ณ. ทีน่ ้ดี ว้ ยครับ
หลังจากทีค่ ุณอิสรียไ์ ด้ไปเรียนตัดขนสุนขั ทางอาจารย์ทส่ี อนก็ได้แนะนาสินค้าให้ทางร้านของเรา
นาเข้ามาขายมีดงั นี้ครับ
1. THE STUFF CONDITIONER AND DETANGLER
มันเป็นเหมือน Conditioner ใช้ฉีดไปทีต่ วั ของสุนัข เหมาะสาหรับสุนัขขนยาวๆ มันมีส่วนผสมที่
ไม่ระคายเคืองต่อผิวสุนัขและไม่เป็ นพิษ ซึง่ The STUFF มันจะช่วยให้ขนสุนัขไม่พนั กันและแลดูสะอาด
นานขึน้ จะใช้หลังจากอาบน้าเสร็จ แม่ผมได้ลองไปใช้แล้วก็บอกว่าโอเคเลย
ซึง่ ขวดทีร่ า้ นเรานาเข้ามาขาย เป็นแบบสูตรเข้มข้น (Concentrate) ขนาด 4 oz. ราคา 600 บาท
วิธใี ช้ต้องนามาผสมกับน้ า ส่วนรายละเอียดการใช้งานเดีย๋ วผมถามคุณอิสรียแ์ ล้วจะมาอธิบายในฉบับ
ต่อไปนะครับ
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2. GIMBORN R-7 EAR POWDER
แป้งถอนขนหู Gimborn R-7 เป็ นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแบรนด์สนิ ค้า Gimborn ใช้สาหรับทา
ความสะอาดหูของสุนขั และยังมีส่วนช่วยในการลดกลิน่ บริเวณหูสุนัข ขนาดทีเ่ รานาเข้ามาขายเป็ นขนาด
24 g. ราคา 350 บาท

สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านประสบแต่สงิ่ ดีๆ ตลอดปี 2557 ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
ร่ารวยเงินทอง ขอให้สมปรารถนาในทุกสิง่ ทีห่ วัง พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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