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➢ ผูเ้ขา้รว่มสามารถพมิพค์ าถามไดใ้นชอ่ง Chat และทางทมีงานจะตอบค าถามในชว่ง 

Q&A

➢ บนัทกึการบรรยาย Webinar ทางทมีงานขอสงวนสทิธใิหก้บัผูท้ีเ่ขา้รว่มฟังบรรยาย

เท่านัน้

➢ ผูข้ายสามารถกดตดิตามข่าวสารของทางทมีงานของเราไดท้าง 

Facebook page : Amazon Global Selling Thailand
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• ท ำไมกำรท ำโปรโมชัน่ในชว่ง Prime Day จงึมคีวำมส ำคญั?

• โปรโมชัน่ทีต่อ้งท ำมอีะไรบำ้ง และขอ้ก ำหนดของแตล่ะโปรโมชัน่คอือะไร?

• ขัน้ตอน Step by Step ของกำรท ำโปรโมชัน่

• ขัน้ตอนกำรสรำ้งคปูอง

• ขัน้ตอนกำรสรำ้ง Prime Exclusive Discount (PED)

• ก ำหนดกำรณ์ในกำรท ำโปรโมชัน่ใหทั้น  Prime Day

• ปัจจัยทีช่ว่ยท ำใหโ้ปรโมชัน่มปีระสทิธภิำพมำกทีส่ดุ

• Q&A กบัทมีงำน Amazon Global Selling Thailand

สิง่ทีค่ณุจะไดร้บัจากคลาสเรยีนออนไลนค์ร ัง้นี้
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ท ำไมกำรท ำโปรโมชัน่ในชว่ง
Prime Day จงึมคีวำมส ำคญั?
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Prime Day: “แคมเปญใหญแ่หง่ปีลดรำคำพเิศษเฉพำะ Prime Members
จำกสนิคำ้ทีจั่ดสง่แบบ Prime”



6

เพรำะอะไรถงึตอ้งท ำโปรโมชัน่ชว่ง 
Prime Day ?

.

Prime Member 150 ลา้นคน

ชอ้ปสนิคำ้ Prime Exclusive Deal 
ยอดซือ้รวมประหยัดถงึ $1.4 พันลำ้น
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Prime Member คอืใคร?

Prime Member
คอืลกูคำ้ประจ ำทีเ่สยีคำ่
สมำชกิรำยปี $119 เพือ่รับ
สทิธปิระโยชนต์ำ่งๆจำก 
Amazon
ปัจจบุนัมสีมำชกิมำกกวำ่ 

150 ลำ้นคนทัว่โลก!

Prime Member 

126 ลา้นคน
อยูใ่นสหรัฐอเมรกิำ 
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โปรโมชัน่ทีต่อ้งท ำมอีะไรบำ้ง และ
ขอ้ก ำหนดของแตล่ะโปรโมชัน่คอื
อะไร?
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Prime Member Coupon 
สรำ้งภำยใน 10 ม.ิย. 65

คปูองเป็นเครือ่งมอืทีเ่รยีบงำ่ย มปีระสทิธภิำพ ที่
ผูข้ำยสำมำรถสรำ้งและจัดหำคปูองดจิติอลของ
ตนเองได ้

➢ สรำ้งขอ้เสนอสว่นลดคปูองพเิศษใหก้บั Prime Member ในชว่งวัน Prime Day

เงือ่นไขกำรสง่คปูองเขำ้ร่วม
• สว่นลดขัน้ต ำ่ 20% จำกรำคำปัจจบุัน
• สรำ้งส ำหรับลกูคำ้กลุม่ Prime Member
• ตอ้งเป็น ASIN ทีใ่ช ้FBA

กำรสรำ้งคปูอง
• สรำ้งผำ่น seller central > โฆษณา > คปูอง > สรา้งคปูองใหม่
• ตัง้คำ่วนัทีท่ีใ่ชค้ปูองได ้ตำมในตำรำงในหนา้ถดัไป
• สรำ้งภำยในวนัที ่10 ม.ิย. 65 เพือ่ใหไ้ดม้สีทิธิรั์บกำรพจิำรณำคัดเลอืกไปอยูใ่น

หนำ้ Amazon Coupons
• เปิดรับส ำหรับผูข้ำยทีม่คีะแนน feedback มำกกวำ่ 3.5 ขึน้ไป (ถำ้เคยไดรั้บ) และ 

ผูข้ำยทีไ่มเ่คยมคีะแนนมำกอ่น

ขอ้ควรระวงั
• กำรตัง้ชือ่คปูอง หำ้มใสค่ ำทีไ่มส่ภุำพ, %discount, ค ำทีเ่กีย่วขอ้งกบัชือ่

แคมเปญ เชน่ Prime Day หำกตรวจพบจะถกูยกเลกิกำรสรำ้งคปูองนัน้
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Prime Member Coupon 
สรำ้งภำยใน 10 ม.ิย. 65

คปูองเป็นเครือ่งมอืทีเ่รยีบงำ่ย มปีระสทิธภิำพ ที่
ผูข้ำยสำมำรถสรำ้งและจัดหำคปูองดจิติอลของ
ตนเองได ้

➢ เนือ่งจำก Amazon ยังไมป่ระกำศวนัแคมเปญ ผูข้ำยตอ้งยดึวนัทีช่ว่งแคมเปญตำมใน
ตำรำง เพือ่เซทวนัทีใ่ชค้ปูองในชว่งแคมเปญได ้ตามวนัทีใ่นตารางดา้นลา่งเทา่น ัน้ 
เพือ่ใหร้ะบบเปลีย่นวนัทีใ่หอ้ตัโนมตัเิมือ่มกีำรประกำศวันแคมเปญทำงกำรจำกทำง 
Amazon แลว้

*หลงัจำกประกำศวันทีแ่คมเปญอยำ่งเป็นทำงกำรแลว้ คณุสำมำรถสรำ้งคปูองส ำหรับรำ้นคณุเพิม่ไดเ้อง
คูปองตอ้งสรา้งภายในวนัที ่10 ม.ิย. 2565

Start  Date End Date

Prime Day Only 9/ 14/ 2022 9/ 17/ 2022

Placeholder Dates
Event  Period
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Prime Member Coupon 
สรำ้งภำยใน 10 ม.ิย. 65

คปูองเป็นเครือ่งมอืทีเ่รยีบงำ่ย มปีระสทิธภิำพ ที่
ผูข้ำยสำมำรถสรำ้งและจัดหำคปูองดจิติอลของ
ตนเองได ้
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Prime Exclusive Discount
สรำ้งภำยใน 2 สปัดำหก์อ่นเริม่แคมเปญ

สว่นลดส ำหรับสมำชกิ Prime 
ผลติภัณฑท์ีม่ ีPrime Exclusive Discount จะแสดง
รำคำโดยมขีดีฆำ่ และขอ้ควำมระบสุว่นลดส ำหรับ
สมำชกิ Prime ในผลกำรคน้หำและในหนำ้รำยละเอยีด
สนิคำ้ 
รำคำหลังจำกใชส้ว่นลดแลว้จะแสดงอยูท่ี ่Buy Box 
ในหนำ้รำยละเอยีดส ำหรับสมำชกิ Prime

เงือ่นไขกำรสรำ้งสว่นลด Prime Exclusive Discount
• สว่นลดขัน้ต ำ่ 20% จำกรำคำปัจจบุัน และต ำ่กวำ่ 5% ของรำคำต ำ่สดุทีเ่คยเกดิขึน้ในชว่ง 30 วนัทีผ่ำ่น

มำ
• ผลติภัณฑใ์ดๆ ทีเ่สนอสว่นลดจะตอ้งมคีะแนนดำวอยำ่งนอ้ย 3.5 คะแนนหรอืไมเ่คยมกีำรใหค้ะแนน
• ตอ้งเป็น ASIN ทีใ่ช ้FBA
• สรำ้งภำยใน 2 สปัดำหก์อ่นเริม่แคมเปญ
• สรำ้งผำ่น Seller Central > โฆษณา > Prime Exclusive Discount > สรา้งสว่นลด

สำมำรถท ำอพั
โหลดแบบเป็นชดุ
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ขัน้ตอน Step by Step ของกำรท ำ
โปรโมชัน่
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ขัน้ตอนกำรท ำ Coupon
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ขัน้ตอนกำรท ำ Coupon
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ขัน้ตอนกำรท ำ Coupon
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ขัน้ตอนกำรท ำ Coupon
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ขัน้ตอนกำรท ำ 
Prime Exclusive Discount
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ขัน้ตอนกำรท ำ 
Prime Exclusive Discount
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ก ำหนดกำรณใ์นกำรท ำโปรโมชัน่ให ้
ทัน Prime Day
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ก ำหนดกำรณใ์นกำรท ำโปรโมชัน่ใหทั้น Prime Day

Promotion วนัหมดเขต

Coupon 10 ม.ิย.

Prime Exclusive Discount สองสปัดำหก์อ่นเริม่ Prime Day

*อยา่ลมื สต็อคสนิคา้ทีจ่ะขายในชว่ง Prime Day ตอ้งไปถงึ FBA กอ่นวนัที ่20 ม.ิย.*
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ปัจจัยทีช่ว่ยท ำใหโ้ปรโมชัน่มี
ประสทิธภิำพมำกทีส่ดุ
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กำรพัฒนำเนือ้หำในหนำ้สนิคำ้

1. ชือ่สนิคา้ทีอ่ธบิายอยา่งครบถว้น

▪ ใสข่อ้มลูแบรนด ์ค ำอธบิำย คณุลกัษณะ เชน่ วสัด ุ
ส ีและ ขนำด

2. รปูภาพสนิคา้

▪ ชดัเจน เขำ้ใจไดง้ำ่ย เป็นรปูพืน้หลงัขำว และมี
ควำมละเอยีดขัน้ต ำ่ 1000 px ส ำหรับดำ้นใดดำ้น
หนึง่

Example

Example
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กำรพัฒนำเนือ้หำในหนำ้สนิคำ้

3. Bullet points

▪ เนน้จดุขำยทีส่ ำคญัและชคูวำมแตกตำ่งของสนิคำ้
ทีค่ณุตอ้งกำรใหล้กูคำ้ทรำบหรอืเป็นสิง่ทีล่กูคำ้ใช ้

ตดัสนิใจซือ้ โดยเริม่ตน้ประโยคดว้ยตวัพมิพใ์หญ ่
และหลกีเลีย่งกำรใสข่อ้ควำมสง่เสรมิกำรขำยหรอื
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัรำคำ

Example
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ตวัอยำ่งหนำ้รำยละเอยีดสนิคำ้ทีด่ี

• Multiple, clear 
images

• Product and usage 
• Benefits highlighted

• Comprehensive title with key product information

• Detailed product description and 
benefits

• Prime eligible
• Fulfilled by Amazon



ตอ้งเป็นสนิคำ้ทีม่ ีTraffic จ ำนวนมำก

Traffic

(Advertising + SEO)

Conversion

(Promotions)
Sales



Q & A



Facebook Page: 
Amazon Global Selling 
Thailand
www.facebook.com/TH
AIAGS (ชอ่งทำงหลกั)

ตดิตามขา่วสาร

Website: 
sell.amazon.co.th

Next Webinar:
หวัขอ้
“กลยทุธโ์ฆษณา สรา้ง Product Ranking”
วนัที ่26 พ.ค. เวลา 19.00-20.00
1) ท ำควำมรูจ้กั Prime Day 
2) ออกแบบกลยทุธ ์ASIN 
3) ออกแบบกลยทุธ ์targeting ใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำย
4) ก ำหนดงบประมำณและกลยุทธก์ำร bidding
5) Best practices และค ำแนะน ำส ำหรับกำรท ำโฆษณำชว่ง Prime Day  
6) Q&A

http://www.facebook.com/THAIAGS


Thank you for your time
For more information, please visit 

Amazon Seller University in ภาษาไทย

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyrrqKCT7jFL3ZamhsYHklN4spK8iG5Sn

