ข่ าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป เปิ ดตัวศูนย์ การค้ า “เดอะ มาร์ เก็ต แบงคอก”
BANGKOK NEW DREAM สุ ดยอดมาร์ เก็ตแห่ งอาหาร แฟชั่ น และทีเ่ ทีย่ วในฝัน
ของคนกรุ งเทพฯและนักท่ องเทีย่ วจากทัว่ โลก
• ทุ่มงบก่อสร้างและการตลาดรวม 4,540 ล้านบาท สร้างสวรรค์ในฝันแห่งใหม่ ให้ชาวกรุ งเทพฯ
ใจกลางราชประสงค์ ทาเลสุ ดฮอต ทราฟฟิ ก 3 ล้านคน/เดือน
• ศูนย์รวมมาร์ เก็ต เด็ดมาก! คัดสรรร้านเด่นมากกว่า 1,200 ร้าน สาหรับทุกไลฟ์ สไตล์ ทั้งสายกิน
สายเที่ยว สายแฟ ให้ทุกคนใช้ชีวติ แบบสบายๆได้ทุกวัน ดีเดย์ เปิ ดให้บริ การ 14 กุมภาพันธ์ 2562
• เซอร์ ไพรซ์กบั ผูเ้ ช่าสุ ดน่ารักจากญี่ปุ่น ซึ่ งเป็ นตัวแทนกลุ่มร้านค้าที่น่าสนใจ
“โดโมะ” มาสคอต ชื่ อดัง จากสถานีโทรทัศน์ช่อง NHK ที่จะมาสร้างรอยยิม้ ให้กบั ทุกคน
กรุ ง เทพฯ (7 พฤศจิ ก ายน 2561) – บริ ษั ท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) หรื อ PLAT ผูบ้ ริ หาร
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพาณิ ชย์ ทั้ง ค้าปลี ก ค้าส่ ง และโรงแรม นาโดยคุณสุ รชั ย โชติจุฬางกูร
ประธานกรรมการบริ หาร จัดงานแถลงข่าว เปิ ดตัวศูนย์การค้า เดอะ มาร์ เก็ต แบงคอก ทุ่มงบก่อสร้ างและ
การตลาดรวม รวม 4,540 ล้านบาท สร้างปรากฏการณ์ ความฝันใหม่ของกรุ งเทพมหานครหรื อ BANGKOK
NEW DREAM สุ ดยอดมาร์ เก็ต ศูนย์อาหาร แฟชัน่ และที่เที่ยวในฝันรวมร้านค้าอาหารเครื่ องดื่มรสดี สิ นค้า
แฟชัน่ ดีไซน์แบรนด์ไทยรายย่อย และบริ การเด็ดๆอีกมากกว่า 1,200 ร้านค้า พร้อมเปิ ดให้บริ การ
14
กุมภาพันธ์ 2562 พบโปรโมชั่นโอเพนนิ่ ง เซอร์ ไพรซ์ (Opening Surprise)ช้อปแจกโชคลุ ้นรับของรางวัล
มู ลค่ากว่า 5 ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่14 ก.พ.- 31 มี.ค.62 สุ ดประทับใจกับผูเ้ ช่ าแสนน่ ารั กจากญี่ ปุ่น ซึ่ งเป็ น
ตัวแทนกลุ่มร้ านค้าที่น่าสนใจ โดโมะ มาสคอต ชื่ อดัง จากสถานี โทรทัศน์ช่อง NHK ที่จะมาสร้ างรอยยิ้ม
และเสี ยงหัวเราะให้กบั ทุกคน
นายสุ รชั ย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริ หาร บมจ.เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป กล่าวว่า “วัตถุประสงค์การ จัด
งานในครั้งนี้ เพื่อเป็ นการแนะนาศูนย์การค้าแห่ งใหม่ ใจกลางเมือง แหล่งท่องเที่ยวและช้อปปิ้ ง ย่านราชประสงค์ คือ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์ เก็ต แบงคอก ซึ่ งเป็ นโครงการมิกซ์ยสู ที่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งเทพฯ บนพื้นที่
21 ไร่ มู ลค่าโครงการรวม 9,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ศู นย์การค้า เดอะ มาร์ เก็ต แบงคอก/โรงแรม 2
อาคาร ที่บริ หาร โดย แมริ ออท อินเตอร์ เนชัน่ แนล ได้แก่โรงแรม ม็อกซี่ โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ /
โรงแรม แฟร์ ฟิลด์ บายแมริ ออท แบงคอก ราชประสงค์ / และอาคารสานักงาน เดอะ แพลทินมั ทาวเวอร์
โดยส่ วนของศูนย์การค้า เดอะ มาร์ เก็ต แบงคอก นั้นมีมูลค่าก่อสร้างรวม 4,400 ล้านบาท เพื่อสร้างให้ เดอะ

มาร์ เ ก็ ต แบงคอก เป็ นสุ ด ยอดมาร์ เ ก็ ต แห่ ง อาหาร แฟชั่น และที่ เ ที่ ย วในฝั น ของคนกรุ ง เทพฯ และ
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก ที่พร้อมจะเปิ ดให้บริ การแล้วในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562”
ด้า น นายสมพร นาคซื่ อ ตรง รองกรรมการผูจ้ ัด การ บมจ.เดอะ แพลทิ นัม กรุ๊ ป เปิ ดเผยถึ ง โครงการ
ศู นย์การค้า แห่ งนี้ ว่า “ศูนย์การค้า เดอะ มาร์ เก็ต แบงคอก ได้ทุ่มงบประมาณการก่ อสร้ างโครงการรวม
4,400 ล้านบาท และงบประมาณการทาการตลาดประชาสัมพันธ์ 140 ล้านบาท เพื่อสร้างสุ ดยอดมาร์ เก็ต
(Market) ศูนย์อาหาร แฟชัน่ และที่เที่ยวในฝัน ของคนกรุ งเทพฯและนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก โดยโครงการ
เดอะ มาร์ เก็ต นี้มีจุดเด่น ไฮไลท์เด็ด ดังนี้
-เด็ดมาก ทีท่ าเลศักยภาพ ศูนย์รวมธุ รกิจการค้าและไลฟ์ สไตล์ใจกลางกรุ งเทพฯ
-เด็ดมากเรื่ องการเชื่ อมต่ อการเดินทางเช่นทางเดินลอยฟ้า R- Walk,รถไฟฟ้า BTS,ทางเรื อคลองแสนแสบ,
รถยนต์, รถโดยสารสาธารณะ
-เด็ดมาก กับการคัดสรรร้ านค้ าเด่ นมารวมกันมากกว่า 1,200 ร้านค้า ผสมผสานกันอย่างลงตัว
ทั้งอาหารเครื่ องดื่ม รสดี สิ นค้าแฟชัน่ ที่เน้นดีไซน์แบรนด์ไทยรายย่อยเพื่อสร้างความหลากหลายให้กบั การ
เลื อกซื้ อที่ต่อรองได้ ตัวอย่างร้ านค้าอาหารเด่ น ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ยงั มีคอนเซปต์การจัดสรรร้ า นค้าที่
แตกต่างเพื่อสร้ างการเข้าถึ งและการมีส่วนร่ วมกับลูกค้า สร้างความรู ้สึกให้มาที่นี่แล้วอยากช้อป อยากกิน
อยากใช้ชีวิต ได้ในทุกวัน คุม้ ค่าคุม้ ราคา อีกทั้งมีร้านค้าแฟชัน่ ดีไซน์แบรนด์ไทย ที่สามารถทดลอง ต่อรอง
ได้ จนพอใจ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้ าหมายทุกไลฟ์ สไตล์ที่มีความต้องการแบบอิสระไร้ขีดจากัดไม่วา่ คุ ณจะ
เป็ นคนสายกิ น สายเที่ยว สายช้อป สายแฟ หรื อสายไหนๆ เชิ ญมาพบกับปรากฏการณ์ ความฝั นใหม่ข อง
กรุ งเทพมหานครสุ ดยอดมาร์ เก็ต ศูนย์อาหาร แฟชัน่ และที่เที่ยวในฝันของคนกรุ งเทพฯ และนักท่องเที่ยว
ทัว่ โลก สาหรับไฮไลท์ที่สายกินต้องไม่พลาดเนื่องจาก เดอะ มาร์ เก็ต แบงกอก ได้นาร้านอร่ อย ร้านฮิต ร้าน
เด็ด ร้านดัง ตลอดจน สตรี ทฟู้ดสุ ดฮอตจากทุกมุมเมือง อาทิ พระราม 9 ไก่ยา่ ง, ข้าวมันไก่โกอ่าง,มินิมี พอท
บาย โอเค ชาบู, ร้าน TEASO ร้านชานาเข้าจากฮ่องกง ที่ไว้ให้นกั ชิมได้ลิ้มลองแบบไม่ตอ้ งเดินทางไกล
ส่ วนสายแฟชั่ น ก็มีไม่นอ้ ย คัดสรรดีไซน์แบรนด์ไทยไว้มากมายอาทิ แฟชัน่ มัลติแบรนด์ SOS ,December’s
สาหรับสายฝาก พบกับโซนร้านของฝากสุ ดถูกใจ เช่น สยามรังนกทะเลใต้,เถ้าแก่นอ้ ยแลนด์,เจ้าสัว, พร้อม
ขอเชิ ญช้อปสิ นค้า“จตุจกั รโปรดักส์ ” ที่มีมากกว่า100 ร้านค้า อาทิ กระเป๋ าหนังจระเข้ Kanpoonya สิ นค้าที่
ระลึกทองเหลือง TOI Shop เสื้ อยืดลายไทย ฯลฯ” นายสมพรกล่าว

สาหรับแผนงานการตลาดและประชาสั มพันธ์
วางกลุ่มเป้ าหมาย New Gen Shopper เพื่อให้สอดคล้องตามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่อิสระ
ไม่วา่ จะเป็ นใคร เพศไหน หรื อวัยอะไร เป็ นคนไทย หรื อต่างชาติ ที่มีฝันจะพบสิ่ งใหม่ๆไม่จาเจ พร้อมอยาก
สร้างสรรค์ไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวติ ในแบบของตัวเอง
สร้ างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้ าหมายในช่ องทางออฟไลน์ และออนไลน์ โดยเน้นสร้างการรับรู ้แบบมีส่วนร่ วม
สามารถสัมผัสต่อรองได้ เริ่ มจากแนะนาที่ต้ งั ศูนย์การค้าฯ บนทาเลที่โดดเด่นเดินทางสะดวก ด้วยเส้นทาง
การเข้าถึงศูนย์การค้าฯที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์แบบ เช่นทางเดินลอยฟ้า R-Walk ความยาวรวม 1,150 เมตร
ที่เชื่อมต่อกับ BTSชิดลมและสยาม และยังสามารถเดินทางโดยรถส่ วนตัว สาธารณะหรื อจะเป็ นเรื อโดยสาร
บริ เวณท่าเรื อประตูน้ า ก็สะดวกสบาย พร้อมพบกับผูเ้ ช่าซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญ ของศูนย์การค้าฯ ที่ได้มีการคัด
สรรร้านค้าที่มีฝันร่ วมกันไว้มากมายที่จะเป็ นแม่เหล็กสาคัญในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
โอเพนนิ่ง เซอร์ ไพรซ์ (Opening Surprise) ต้อนรับเหล่านักช้อป ด้วยโปรโมชัน่ สุ ดพิเศษ รวมของรางวัล
มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท (วันที่14 ก.พ.-31มี.ค.62)
• รับฟรี ทนั ที บัตรเงินสดมูลค่ารวม 1,000 บาท จานวน 3,000 สิ ทธิ์ (ระยะเวลา 46 วัน)
• หมุนกาชาปองยักษ์ รับของรางวัลสุ ดว้าว เมื่อช้อปภายในศูนย์การค้าฯครบ 800 บาท
• ช้อปจุใจ รับคะแนน The Market Card x 5
เดอะ มาร์ เก็ต แฟนคลับ (The Market Fan Club ) สร้ างระบบฐานข้อมูล เพื่อมอบสิ ทธิ พิเศษให้ตรงใจกับ
กลุ่มเป้ าหมาย สร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ต้อนรับสมาชิ กใหม่ช่วงซอฟท์
โอเพนนิ่ง รับ เดอะ มาร์ เก็ต การ์ ด เวลคัม แพ็ค พร้อมคะแนนสะสมให้ทนั ที 400 คะแนน พร้อมของที่ระลึก
หรื อบัตรส่ วนลด และสิ ทธิพิเศษอีกมากมาย
เดอะ มาร์ เก็ต อีเว้ นท์ โปรโมชั่ น วางแผนจัดกิ จกรรมและแคมเปญโปรโมชั่นทั้งปี มากกว่า 21 แคมเปญ
เอาใจนักช้อป สร้างซิ กเนเจอร์ อีเวนท์เพื่อตอกย้ าการจดจา และจัดแคมเปญโปรโมชัน่ ลุน้ โชค มอบส่ วนลด
ให้สิทธิ พิเศษกับนักช้อปชาวไทยและต่างชาติที่ชื่นชอบประสบการณ์ใหม่ๆสไตล์มาร์ เก็ต
เดอะ มาร์ เก็ต ทัวร์ ริสต์ ทาแผนการตลาดเจาะกลุ่มเป้ าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว
จีน และอาเซี ยน รุ กตลาดกลุ่มลูกค้าบริ ษทั ทัวร์ ตั้งเป้ ารถทัวร์ และรถตูเ้ ข้าศูนย์การค้าฯไม่ต่ ากว่า 50 คัน/วัน
วางแผนซื้ อสื่ อให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายพร้อมจับมือพันธมิตรทางการค้า และกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิด
(Influencer) นอกจากนี้ยงั มีการจัดโซนต้อนรับและบริ การนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติข้ ึนมาเป็ นพิเศษอีกด้วย
เดอะ มาร์ เก็ต แบงคอก พร้อมมอบประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นการจัดสรรส่ วนผสมอย่างลงตัว
ของร้ านค้าสุ ดฮิ ปกว่า 1,200 ร้ านค้า เหมาะสาหรั บไลฟ์ สไตล์คนทุ กสาย ไม่ว่าจะเป็ นสายกิ น สายเที่ยว
สายแฟชัน่ ฯลฯ และยังมีสายอะไร แนวใครอีกนั้น พบกันในวันเปิ ดให้บริ การ 14 กุมภาพันธ์ 2562
...................................................................................................
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