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“คอปเปอร์ ไวร์ด” ปรับแผนธุรกจิออนไลน์ ผลตอบรับดียอดเตบิโต 10 เท่า !!
พร้อมเปิดทุกสาขาขานรับภาครัฐคลายล็อกดาวน์

“คอปเปอร์ ไวร์ด” ผู้นำาด้านสินค้าดจิิทลัไลฟ์สไตล์ เผย จากสถานการณ์ COVID-19
บริษัทฯ ปรับแผนธุรกจิออนไลน์ เน้นขายสินค้าผ่าน E-commerce อย่างเตม็ตัว ซึ่งที่ผ่าน
มาได้รับผลตอบรับดีมาก เดือนเมษายนปีนีเ้ทยีบกับปีก่อน มียอดขายเตบิโตสูงสุดถงึ 10 
เท่า ด้วยแพลตฟอร์มการช้อปป้ิงแบบ Omni Channel ที่ไร้รอยต่อ พลิกวกิฤตสร้างโอกาส
ให้กับ CPW เป็นอีกหน่ึงเสียงที่สะท้อนพฤตกิรรมผู้บริโภคเข้าสู่  New normal ขณะที่
ปัจจุบันมีสาขา 44 สาขา เปิดให้บริการลูกค้าตามปกติ รับมาตรการคลายล็อกดาวน์  

 นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด 
จำ�กดั (มห�ชน) หรือ CPW เปิดเผยถึง ภ�พรวมบริษัทฯ ส�ม�รถบริห�รจดัก�ร และขย�ยช่อง
ท�งก�รตล�ดได้อย�่งดี แม้ในท�่มกล�งสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัส COVID-19 ท่ีต้องมี
ก�รปิดร้�นส�ข�ชัว่คร�ว ต�มม�ตรก�รภ�ครัฐบ�ล โดยบริษัทฯ ปรับแผนธุรกิจรุกแพลตฟอร์มบน
โลกออนไลน์อย�่งเต็มตวั ควบคูท่ัง้โปรโมชัน่สง่เสริมก�รข�ย และง�นบริก�รท่ีคงคว�มเป็นเลิศ ผล
ปร�กฎว�่ CPW ได้รับผลตอบรับท่ีดีม�ก ยอดข�ยในเดือนเมษ�ยน ปี 2563 ท่ีผ�่นม� มีก�รเติบโต
สงูสดุถึง 10 เท�่ตวั เม่ือเทียบกบัเดือนเมษ�ยนของปีก่อน โดยสินค้�ท่ีข�ยดี ได้แก่ สินค้�กลุม่ 
Computer & Tablet , Smart Home, Health และ Sport ซึง่สอดคล้องกบัรูปแบบก�ร Work from 
Home, Learn from Home และ StayHome

นอกจ�กนีท้�งบริษัทฯ ยงัได้มีก�รจดัแคมเปญตอ่เน่ืองในช่วง COVID-19 คือแคมเปญ 
Shop from Home ให้ลกูค้�ช้อปสะดวกเหมือนยกร้�น .life (ดอทไลฟ์) และ iStudio by 
copperwired ม�ไว้บ้�นคณุ โดยลกูค้�ยงัส�ม�รถเลือกวิธีก�รรับสินค้�ได้ 3 รูปแบบ ดงันี ้“iStudio 
to Home” จดุเดน่ของบริก�ร คือ ก�รสง่พนกัง�นข�ยไปบริก�รถึงท่ีบ้�น ลกูค้�ส�ม�รถรูดผอ่น
สินค้�ได้ 0% สงูสดุ 24 เดือนเหมือนม�ซือ้ท่ีร้�น และพนกัง�นข�ยส�ม�รถช่วย set up สนิค้� 
พร้อมให้คำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�น “Same Day Delivery” บริก�รสง่ดว่นภ�ยในวนั และ “2-Day 
Delivery” เป็นบริก�รม�ตรฐ�นคือสง่ฟรีไมมี่ขัน้ตำ่� ภ�ยใน 2 วนัทำ�ก�ร โดยทัง้ 3 รูปแบบก�รจดัสง่
นี ้ลกูค้�ส�ม�รถสัง่ซือ้สินค้�กบับริษัทฯ ได้จ�กหล�กหล�ยช่องท�ง ตัง้แตช้่อปผ�่นเว็บไซต์ 
(www.dotlife.store และ www.  istudio.store  ) ช้อปผ�่นช่องท�งก�รแช็ต Facebook inbox (dotlife
และ Must Love Mac) หรือ LINE (@dotlife และ @istudio.store) รวมถึงก�รโทรสัง่สนิค้� 
นอกจ�กนีเ้ร�ยงัมีช่องท�งบริก�รลกูค้�สำ�หรับโทรปรึกษ�ปัญห�ก�รใช้ง�นสินค้� และเทคนิคต่�ง ๆ
อีกด้วย

สำ�หรับในเดือนมิถนุ�ยนนี ้บริษัทฯ เตรียมเปิดตวัก�รให้บริก�รใหมล่�่สดุ นัน่คือ 1-ON-1 
Online Training ให้กบัลกูค้�ท่ีซือ้สนิค้� Apple กบัท�ง CPW มีบริก�รสอนก�รใช้ง�นขัน้พืน้ฐ�น
ของอปุกรณ์ Mac iPad และ iPhone รวมถึงก�รใช้ง�น Application พืน้ฐ�นต�่ง ๆ ท่ีติดม�กบัตวั
เคร่ือง ซึง่ปกติบริก�รนีจ้ะมีเฉพ�ะท่ีร้�นค้�เท�่นัน้ เพ่ือยกระดบัก�รให้บริก�รท่ีดีท่ีสดุ แม้ในช่วง
เวล�ท่ีต้องเว้นระยะห่�งกนั 
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อย�่งไรก็ต�ม สถ�นก�รณ์ปัจจบุนัแม้ว่�ร้�นค้�ต�่ง ๆ ของ CPW เร่ิมกลบัม�เปิดให้บริก�ร
เกือบทกุส�ข�แล้วตัง้แตว่นัท่ี 17 พฤษภ�คม 2563 ในร้�น dotlife ร้�น iStudio by copperwired 
ร้�น U-Store by copperwired ร้�น Ai_  และ ศนูย์บริก�ร iServe รวมจำ�นวน 44 ส�ข� จ�ก
ทัง้หมดมี 45 ส�ข� พร้อมรักษ�คว�มปลอดภยัต�มม�ตรก�รด้�นส�ธ�รณสขุ มีก�รทำ�คว�ม
สะอ�ดจดุสมัผสัในร้�นและสินค้�ตวัโชว์อย�่งเข้มข้น และยงัคงมุง่เน้นโฟกสัธุรกิจด้�น E-
commerce หรือออนไลน์อย�่งตอ่เน่ืองควบคูก่บัออฟไลน์ก�รให้บริก�รท�งร้�นค้� เพ่ือขย�ยช่อง
ท�งก�รเติบโตและบริห�รคว�มเสี่ยง

“ทัง้หมดนีเ้ป็นก�รตอกยำ�้คว�มเป็น Omni Channel ของเร� ลกูค้�ส�ม�รถซือ้สินค้�ของ
เร�ได้ท่ีร้�นค้� หรือสัง่สนิค้�ผ�่นออนไลน์จ�กท่ีบ้�น หรือห�กสินค้�ท่ีหน้�ร้�นหมดก็ส�ม�รถสัง่ให้
ไปสง่ท่ีบ้�น หรือส�ม�รถสัง่ผ�่นออนไลน์แล้วเลือกรับสินค้�ท่ีร้�นค้�ส�ข�ท่ีสะดวกก็ได้เช่นกนั เพ่ือ
มอบประสบก�รณ์ในก�รช้อปปิง้ท่ีดีท่ีสดุแบบไร้รอยตอ่ให้กบัลกูค้�ของเร� ซึง่นบัว�่เป็นจดุแข็งท่ี
สร้�งคว�มได้เปรียบกว�่คูแ่ข่งขนั ทำ�ให้เร�ส�ม�รถผ�่นวิกฤต COVID-19 ครัง้นีไ้ด้เป็นอย่�งด”ี 
น�ยปรเมศร์ กล�่วทิง้ท้�ย
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