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เปิดตวัสนิคา้ใหม่อย่างไรให้

ไดย้อดขาย

Perfect Launch on Strategy



เขา้ใจปัจจยัทีท่ าใหค้นซือ้สนิคา้บนอเมซอน
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=

เปรยีบเทยีบวา่อเมซอนคอืหา้งสรรพสนิคา้

ลกูคา้เขา้มาที ่Amazon.com เพือ่ทีจ่ะคน้หาสิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการซือ้
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เมือ่ลกูคา้หาสนิคา้ดว้ย Keyword ของสนิคา้ทีต่อ้งการซือ้ ลกูคา้เหน็สนิคา้อะไรบา้ง? สนิคา้ใหม่ของเราอยู่ตรงไหน ?
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เมือ่ลกูคา้เห็นสนิคา้แลว้ อะไรคอืปัจจยัทที าใหล้กูคา้คลกิเขา้ไปดสูนิคา้ ?
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รายละเอียดของสินค้าที่ครบถ้วน สามารถท าให้ลูกค้า
เหน็ภาพและประโยชน์ของสินค้าชิน้นัน้

คลกิเขา้มาดแูลว้อะไรทสีามารถเปลีย่นใหเ้ป็นยอดขายได ้?

รูปภาพประกอบอ่ืนๆของสินค้าต้องมีความจูงใจ

ลูกค้าอ่านรีวิวของสินค้าว่าคนที่ซือ้ไปแล้วชอบอะไร
หรือไม่ชอบอะไร



สิง่ทีผู่ข้ายตอ้งเขา้ใจและวางแผนเพือ่ใหไ้ดย้อดขาย



What’s driving sales on Amazon?

อะไรทีท่ าใหเ้กดิยอดขายบนอเมซอน?

กรวยการขาย (Sales Funnel)

Traffic = คนเห็น

Sales=คนซือ้

Clicks = คนคลกิ



การเพิม่ยอดขายมคีนเห็นสนิคา้เราจากไหนบา้ง

Organic
Traffic

Paid
Traffic



อยากใหค้นเห็นสนิคา้มากขึน้ตอ้งท าอย่างไร

อยากใหค้นเห็นสนิคา้มากขึน้?

Search Engine Optimization: SEO

External Marketing and External Tools

Sponsored Products



SEO: การม ีKeywords ทีค่รบถว้นมาก จะมโีอกาสใหลู้กคา้หาสนิคา้เจอ



รปูภาพสนิคา้ตอ้งมคีวามคมชดั และอธบิายสนิคา้ไดด้ี
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รูปภาพหลกั

รูปภาพรอง

Studio 

Photo

Lifestyle 

Photo



อยากใหค้นเห็นสนิคา้มากขึน้?

Search Engine Optimization: SEO

External Marketing and External Tools

Sponsored Products

อยากใหค้นเห็นสนิคา้มากขึน้ตอ้งท าอย่างไร



External Marketing ใช ้Social Media Ads พา Traffic มาทีห่น้าสนิคา้บนอเมซอน
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External Tools: ใชเ้คร ือ่งมอืเพือ่ชว่ยน า Traffic พา Traffic มาทีห่น้าสนิคา้บนอเมซอน

1 2

3

ใน Seller Central

ไปที ่Appstore เลอืก

Discover Apps 

เลอืก Promotions เพือ่

น าสนิคา้ของเราไปวางใน

เว็บไซตอ์ืน่ๆทีม่ลีกูคา้

ของ

อเมซอนรอซือ้สนิคา้อยู่

และใชโ้ปรโมช ัน่ในการ

กระตุน้การซือ้

เลอืก App 

เคร ือ่งมอืที่

ตอ้งการใช ้



อยากใหค้นเห็นสนิคา้มากขึน้?

Search Engine Optimization: SEO

External Marketing and External Tools

Sponsored Products

อยากใหค้นเห็นสนิคา้มากขึน้ตอ้งท าอย่างไร



ท าไมตอ้งใช ้Sponsored Product?

เนือ่งจาก มเีพยีง 30% ของผูซ้ ือ้เทา่นัน้ที่
คลกิดสูนิคา้เกนิกวา่ 1 หนา้ของผลการคน้หา

Sponsored Product จะชว่ยโฆษณาสนิคา้ของคณุบน
หนา้แรกของผลลพัธข์องการคน้หา 

ดว้ยการก าหนดเป้าหมายลกูคา้จาก ค าคน้หาสนิคา้
โดยคา่ใชจ้า่ยของการโฆษณาจะเกดิขึน้ก็ตอ่เมือ่
ลกูคา้คลกิเขา้ชมสนิคา้นัน้ๆ (Cost-per-click: CPC)

Top of Search Results

Sponsored Products เป็นการโฆษณาทีเ่ก็บเงนิตามจ านวนคลกิของลกูคา้ ทีจ่ะชว่ยใหผู้ข้าย
สามารถโฆษณาสนิคา้ทีข่ายอยูบ่น Amazon ดว้ย Keyword ทีต่อ้งการ



ต าแหน่งทีโ่ฆษณาจะปรากฏ: Search Result ในหน้าแรก

18



ต าแหน่งทีโ่ฆษณาจะปรากฏ: Product Detail Page



What’s driving sales on Amazon?

อะไรทีท่ าใหเ้กดิยอดขายบนอเมซอน?

กรวยการขาย (Sales Funnel)

Traffic = คนเห็น

Sales=คนซือ้

Clicks = คนคลกิ
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คุณจะเลอืกคลกิสนิคา้ไหน?

รูปภาพแรกของสนิคา้
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คุณจะเลอืกคลกิสนิคา้ไหน?

ชือ่ของสนิคา้
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คุณจะเลอืกคลกิสนิคา้ไหน?

รวีวิ



รวีวิสนิคา้เป็นปัจจยัส าคญัในการเลอืกซือ้สนิคา้

28 customer 

reviews

Amazon Early Reviewer Program
 > $60 / ASINs / ASIN Variations

 > Get 5 reviews within 1 year

 > Visit Advertising tab > Early > Reviewer Program

เคร ือ่งมอืในการชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิหารรวีวิ
External Tools
> Verified 3rd party service

> Visit App Store > Discover Apps
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คุณจะเลอืกคลกิสนิคา้ไหน?

ราคา
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คุณจะเลอืกคลกิสนิคา้ไหน?

Promotion
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คุณจะเลอืกคลกิสนิคา้ไหน?

วธิกีารสง่



What’s driving sales on Amazon?

อะไรทีท่ าใหเ้กดิยอดขายบนอเมซอน?

กรวยการขาย (Sales Funnel)

Traffic = คนเห็น

Sales=คนซือ้

Clicks = คนคลกิ

คุณจะเลือกคลิกสนิค้าไหน?
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ลกูคา้ดรูายละเอยีดของสนิคา้และรูปภาพกอ่นทีจ่ะท าการตดัสนิใจซือ้สนิคา้น้ัน
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ลกูคา้ดรูายละเอยีดของสนิคา้และรูปภาพกอ่นทีจ่ะท าการตดัสนิใจซือ้สนิคา้น้ัน



สิง่ทีผู่ข้ายควรท าในการเปิดตวัสนิคา้ใหม่

Perfect Launch

1.ท ำโฆษณำและโปรโมชัน่อย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อให้ท ำให้เกิดยอดขำย
อย่ำงต่อเน่ือง

2.หมัน่เช็คอนัดบัของสินค้ำ
(Sale Rank) อย่ำงน้อยอำทิตย์
ละ 2 ครัง้ 

3. เพ่ือรักษำ Sale Rank ท่ีดี 
อย่ำให้สต็อคสินค้ำหมด

- เตรยีมถา่ยรปูภาพสนิคา้และเขยีน 

Listing ใหพ้รอ้ม

- วางแพลนในการท าโฆษณาและ

โปรโมช ัน่ และเป้าหมายของ

ยอดขายอย่างนอ้ยภายใน 1 เดอืน

แรก เพือ่ทีผู่ข้ายจะสามารถค านวณ

จ านวนของสต็อคสนิคา้ได ้

- เตรยีมสต็อคของสนิคา้ใหพ้รอ้ม 

และท าการส่งสนิคา้ไปทีค่ลงัสนิคา้

ของอเมซอน (FBA)

1 2
เมือ่สนิคา้พรอ้มขายควร

เร ิม่การโฆษณาสนิคา้และ

โปรโมช ัน่ตัง้แตว่นัแรก 

ยกตวัอย่างเชน่ ผูข้าย

อาจจะวางแพลนโดยการใช ้

External Marketing + 

โปรโมช ัน่ ภายใน 2 สปัดาห ์

แรก ตามดว้ย Sponsored 

Products +โปรโมช ัน่อกี 2

สปัหาหถ์ดัมา
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- ท ำกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ ซือ้กลบัมำ
รีวิวสินค้ำ

- หมัน่เช็ค Business Report และ 
Sponsored Products อยำ่งน้อย
อำทิตย์ละ 2 ครัง้เพ่ือเช็คประสิทธิภำพ
ขอกำรท ำโฆษณาและโปรโมช ัน่

- พยายามท าใหย้อดขาย

เพิม่ขึน้ในแตล่ะวนั เพราะถา้

สนิคา้มยีอดขายทีส่ม ่าเสมอ

ตดิตอ่กนั สนิคา้ชิน้น้ันก็จะมี

โอกาสทีจ่ะขยบัมาอยู่หนา้

แรกๆ ได ้



Thank you
For more information, please visit 

Seller University in Thai ภาษาไทย

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

