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Thailand e-commerce Award people’ choice 2017
FAN FAVORITES IN BRAND STORYTELLING OF THE YEAR











ธุรกิจที่ดี = การแก้ปัญหาให้ผู้คน ช่วยให้ชีวิตคนดีขึน้



ช่วยคนอย่างไร ให้ชีวติก้าวหน้า?



Step 1 = ก าหนด Brand identity

** เริม่ตน้จาก Brand DNA **



สบาย งา่ยๆ ตรงไปตรงมา
เฮฮา มรีะเบยีบ     ตสิ    ตลก

เยอะ   ชดัเจน  เหน็อกเหน็ใจ  กวน  

สมาท อบอุ่น nice เซก็ซี ่ ขีเ้ล่น
สนุกสนาน  ตงิต๊อง   ลุย   energetic

ambitious ตัง้ใจ
จรงิจงั    ละเอยีด   เรยีบรอ้ย

นกัปราชญ ์ ศลิปิน  นกัเรยีนรู้
นกัทดลอง ผูใ้ห ้นกัเรยีนรู ้นักคดิ

หรหูรา ตดิดนิ  ปราณีต มลีกูเล่น
Boutique Perfectionist

Creative Modern

ค าไหนทีบ่ง่บอกตวัคุณบา้ง?



สบายๆ งา่ยๆ ตรงไปตรงมา
เฮฮา มรีะเบยีบ     ตสิ    ตลก

เยอะ   ชดัเจน  เหน็อกเหน็ใจ  กวน  

สมาท อบอุ่น nice เซก็ซี ่ ขีเ้ล่น
สนุกสนาน  ตงิต๊อง   ลุย   energetic

ambitious ตัง้ใจ
จรงิจงั    ละเอยีด   เรยีบรอ้ย

นกัปราชญ ์ ศลิปิน  นกัเรยีนรู้
นกัทดลอง ผูใ้ห ้นกัเรยีนรู ้นักคดิ

หรหูรา ตดิดนิ  ปราณีต มลีกูเล่น
Boutique Perfectionist

Creative Modern

ลกัษณะนิสยั
บุคคลกิ

รสนิยม
วธิคีดิ

หา องคป์ระกอบ 3 อยา่ง
บุคลกิ = สิง่ทีเ่ราชอบ ตามสมยั ตามสไตล ์หรอืรสนิยม / ตวัตน = สิง่ทีเ่ราเป็นอยา่งแทจ้รงิ ไมเ่ปลีย่นแปลง / ความคดิ = passion / idea ทีอ่ยากจะท า Brand



สบาย งา่ยๆ ตรงไปตรงมา
เฮฮา มรีะเบยีบ     ตสิ    ตลก

เยอะ   ชดัเจน  เหน็อกเหน็ใจ  กวน  

สมาท อบอุ่น nice เซก็ซี ่ ขีเ้ล่น
สนุกสนาน  ตงิต๊อง   ลุย   energetic

ambitious ตัง้ใจ
จรงิจงั    ละเอยีด   เรยีบรอ้ย

นกัปราชญ ์ ศลิปิน  นกัเรยีนรู้
นกัทดลอง  นกัเรยีนรู้ ผูใ้ห ้นกัคดิ

หรหูรา ตดิดนิ  ปราณีต มลีกูเล่น
Boutique Perfectionist

Creative Modern

DNA ของโจนสส์ลดั = ผูใ้ห ้+ ขีเ้ล่น + Creative



DNA
บุคคลกิ = ขีเ้ล่น
ตวัตน = Creative
ความคดิ = ผูใ้ห้

เลอืกสทีีเ่หมาะกบั DNA และ ถกูใจสาวก
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Step 2 = Make a promise
(สรา้งสญัญา)



“To inspire and nurture the human spirit–one person, one cup, and 
one neighborhood at a time”

— คอืการเป็นทีพ่งิใจใหผู้ค้น… หนึ่งคน หนึ่งถว้ย หนึ่งหมูบ่า้น

สตารบ์คัส ์มจีุดยนืชดัเจนวา่เขาไมไ่ดแ้คข่ายกาแฟ แต่เขาเป็นสถานที่
พกัผอ่นหยอ่นใจส าหรบัผูทุ้กเพศทุกวนัทีต่อ้งการปลกีตวัออกจากโลก
อนัวุน่วาย เพือ่มาพบเจอเพือ่นสนิท หรอืนดัคุยธุรกจิอย่างเป็นกนัเอง



Fun Freedom Refreshment

จะเหน็ไดจ้ากแคมเปญทีโ่คก้ใชทุ้กอนัจะสือ่ถงึความสขุ
การมองโลกในแงด่แีละการแบ่งปัน



Jones’ Salad Promise
เราจะลดจ านวนผูป่้วยในโรงพยาบาลลง

ดว้ยการท าเรือ่งสขุภาพให ้งา่ย สนุก และ อรอ่ย



Step 3 = Communicate your promise
(สือ่สารสญัญา)



experience



สนิคา้
ชือ่
Logo

สไตล์
สโลแกน
งานดไีซน์

คน
งานบรกิาร
เจา้ของ

สือ่สารพรอ้มกบั DNA



Step สดุทา้ย = รกัษาสญัญา...ซ ้าๆ





BRANDING MARKETING
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