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วันที่ 6 มีนาคม 2563

“คาซ่ า ลาแปง” ผนึก “กลุ่มเจมาร์ ท” เปิ ดตัวกาแฟเดลิเวอรี่ “Rabbit Walk”
Beans and Brown ดึงจุดแข็งแบรนด์ “คาซ่ า ลาแปง” ปรั บเกมธุรกิจปี 2563 รุ กขยายผ่ านช่ องทางออนไลน์
เปิ ดตัว "Rabbit Walk" เสิร์ฟ กาแฟเดลิเวอรี่ มีบริ การส่ งถึงที่เพียงปลายนิว้ คลิ๊ก !!! เครื่ องดื่ม เมนู สุดโปรด
ของคุณก็จะถูกส่ งในเวลาที่กาหนด โดยผนึกกาลัง J Venture บริษัทในกลุ่มเจมาร์ ท พัฒนาเทคโนโลยีสุด
ลา้ หวังตอบโจทย์ ไลฟ์ สไตล์ ผ้ ูบ ริ โภคยุคใหม่ พร้ อมเปิ ดบริ การเดลิเวอรี่ ท่ ีสาขาเซ็นทรั ลเวิล ด์ เป็ นที่แรก
ลูกค้ าสามารถกดสั่งซือ้ ผ่ านช่ องทาง https://munchapay.co/casalapin เอาใจคอกาแฟกลุ่มพนักงานออฟฟิ ศ
คุณเอกชัย สุขุมวิทยา รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ ท จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่ า บริ ษัท
บีน ส์ แอนด์ บ ราวน์ จ ากัด (Beans and Brown) เป็ นบริ ษั ท ในเครื อของกลุ่ม เจมาร์ ทที่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตในช่ อ งทางค้ าปลี ก และไลฟ์ สไตล์ ประกอบธุ ร กิ จ ร้ านอาหารและร้ านกาแฟ แบรนด์
“คาซ่า ลาแปง” (Casa Lapin) และ "แร็ ป คอฟฟี่ " (Rabb Coffee) ในปี 2563 ปรับเกมธุรกิจ รุ กเสิร์ฟกาแฟเดลิเวอรี่
บนแพลตฟอร์ มใหม่ให้ ถึงมือลูกค้ าคนสาคัญ ผ่านการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ภายใต้ ความร่วมมือของบริษัทในเครื อ
โดยใช้ จุดเด่น แบรนด์ “คาซ่า ลาแปง” เป็ นที่ร้ ู จักในกลุ่ม คอกาแฟสายอินดี ้ พร้ อมด้ วยการปรับกลยุทธ์ ให้ สอดรับ
กับไลฟ์สไตล์และการใช้ ชีวิตของลูกค้ าในปั จจุบนั ในด้ านออฟไลน์ ลูกค้ าที่มาสัมผัสบรรยากาศที่ร้านจะได้ รับความ
พิเศษ และเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เป็ นเหมือนแลนด์มาร์ คของคนรักกาแฟทังคนไทยและต่
้
างชาติ รวมถึง การปรับ
เมนูใหม่ให้ เหมาะสมในแต่ละสาขา
อีกทัง้ ในปี นี ้ เป็ นปี แห่งการปั กหมุดรุกธุรกิจออนไลน์มากขึ ้น นาบริการเดลิเวอรี่เข้ ามาตอบโจทย์คนรักกาแฟให้ เข้ าถึง
ง่าย มีบริการส่งถึงที่เพียงปลายนิ ้วคลิ๊ก !!! เครื่องดื่มเมนูสดุ โปรดของคุณก็จะถูกส่งในเวลาที่กาหนด นับเป็ นการผนึก
กาลังร่วมกันของบริ ษัทในกลุ่มเจมาร์ ท โดยมี บริ ษัท เจเวนเจอร์ ส จากัด (J Venture) ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาร่วมพัฒนาช่องทางเว็บออนไลน์ภายใต้ ชื่อ "Rabbit Walk" ในช่วงเริ่มต้ น จะเปิ ด
ให้ บริ การเดลิเวอรี่ ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์เป็ นที่แรก โดยลูกค้ าสามารถสแกน QR Code หรื อ กดลิงค์สาหรับสัง่ ซื ้อได้ ท่ี
ช่องทาง https://munchapay.co/casalapin พร้ อมติดตามโปรโมชั่นดีๆ โดยเตรี ยมจะขยายพืน้ ที่ให้ ครอบคลุมต่อไป
ในอนาคต
คุณเติมพงศ์ อยู่วิทยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท บีนส์ แอนด์ บราวน์ จากัด เปิ ดเผยว่า การผนึกกาลัง
ภายใต้ ความแข็งแกร่งของกลุ่มเจมาร์ ทนัน้ จะทาให้ บีนส์แอนด์บราวน์ สามารถต่อยอดธุรกิจร้ านอาหารและกาแฟได้
อย่างแตกต่าง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการนาเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการขาย "Rabbit Walk" จึง
ตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้ ง่าย
เพื่อความคล่องตัว ร้ านอาหารและคาเฟ่ ในปั จจุบัน นอกจากรสชาติ เมนูอาหาร และขนมหวาน รวมทัง้ การสร้ าง
บรรยากาศภายในร้ านที่ดีแล้ วนัน้ การอยู่ในทาเลที่ดีถือเป็ นอีกยุทธศาสตร์ สาคัญในการสร้ างความได้ เปรี ยบ “คาซ่า
ลาแปง” ให้ ความสาคัญ ในเรื่ องดังกล่าว เราอยู่ในห้ างสรรพสิ นค้ า และทาเลใจกลางเมือง รวมทัง้ ยังเป็ นแบรนด์ที่

ได้ รับการยอมรับ จากผู้บริ โภค ทาให้ มองว่า ในปี 2563 แม้ เป็ นปี ที่มีความท้ าทายต่อภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ
แต่เรายังเชื่อมัน่ ในจุดแข็ง ที่สามารถตอบโจทย์คอกาแฟ และไลฟ์ สไตล์ผ้ บู ริ โภคได้ อย่างแท้ จริ ง รวมไปถึง การต่อยอด
มาบนแพลตฟอร์ มใหม่บนโลกออนไลน์ โดยธุรกิจเดลิเวอรี่ มี แนวโน้ ม เติบโตมากขึ น้ ตามพฤติกรรมของผู้บริ โภค
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีร้านภายใต้ การบริ หารทังสิ
้ ้น 18 สาขา แบ่งเป็ น คาซ่า ลาแปง” (Casa Lapin) ในรูปแบบโมเดลร้ าน
ขนาดเล็ก ไปจนถึงใหญ่ รวม 16 สาขา และ "แร็ ป คอฟฟี่ " (Rabb Coffee) 2 สาขา โดยบริ ษัทฯ เตรี ยมขยายสาขา
เพิ่มเติมในปี นี ้ อีก 6 สาขา ควบคู่การผนึกกาลังกับเจมาร์ ท
อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั ธุรกิจกาแฟถือได้ ว่าเป็ นเครื่ องดื่มที่ได้ รับความนิยมแพร่หลายสาหรับการบริ โภคในชีวิตประจาวัน
ส่งผลให้ ปริ มาณความต้ องการกาแฟในแต่ละวันมีเ พิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ธุรกิจร้ านขายกาแฟน้ องใหม่มี
จานวนมากขึน้ ดังนัน้ คาซ่า ลาแปง จึงให้ ความสาคัญในการเสิร์ฟกาแฟคุณภาพและมีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
พื ้นที่ เข้ ามาตอบโจทย์ และเป็ นจุดแข็งที่แตกต่าง
สาหรับ การเติบโตของอุตสาหกรรมกาแฟไทยในปี 2562 ที่มีมูลค่าสูง อยู่ที่ 2.6 หมื่นล้ านบาท ซึ่งยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณการบริโภคต่อคน ของคนไทยยังคงต่ากว่าต่างประเทศ ซึง่ ยังคงสร้ างโอกาสทางธุรกิจให้ กบั
บริษัทได้ อีกมากในฐานะที่เป็ นแบรนด์กาแฟ Specialty ของไทย
ด้ า น คุ ณ ธนวั ฒ น์ เลิ ศ วั ฒ นารั ก ษ์ ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท เจ เวนเจอร์ ส จ ากั ด เปิ ดเผยว่ า
เทคโนโลยีได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญในการใช้ ชีวิต บริ ษัทฯ จึงมองหาโอกาส และสร้ างประสิทธิภาพให้ เกิดขึ ้นภายใต้
โดยนาเทคโนโลยีเข้ ามาช่วย บนคอนเซ็ปต์ “ถูกที่ ถูกเวลา” ตอบโจทย์แผนขยายธุรกิจของ คาซ่า ลาแปง ในการเพิ่ ม
บริ การเดลิเวอรี่ ซึ่งเป็ นช่องทางที่มีการเติบโตสูง ขณะที่ ผู้บริ โภค ต้ องการความง่าย และความสะดวกสบาย ทาให้
กลุ่มเจมาร์ ทเข้ ามาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ าผ่านช่องทางดังกล่าว เป็ นที่มาของการพัฒนาช่องทางเว็บออนไลน์ภายใต้ ชื่อ
"Rabbit Walk"
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