รายละเอียดคุณสมบัติการสงเสริมการขาย
ประเภทของการสงเสริมการขายที่โปรแกรมรองรับ 7 ประเภท
1. กรณีซื้อสินคาชนิดเดียวกันมีราคาพิเศษกรณีที่ซื้อจํานวนมาก
1.1. แถมตามจํานวน
หากซื้อครบตามจํานวนที่ระบุจะไดแถมสินคาชนิดเดียวกัน โดยของแถมจะไดเพิ่มเปนขั้น เชน
ซื้อครบ 2 แถม 1 และซื้อครบ 20 แถม 6 เปนตน
1.2. สวนลดเพิ่มตามจํานวน
ซื้อครบตามจํานวนที่ระบุจะไดสวนลดเพิ่มมากขึ้นเปนขั้น เชน สินคาราคาชิ้นละ 10 บาท ซื้อ 1-2 ชิ้น
ไมมีสวนลด ถาซื้อตั้งแต 3-6 ชิ้น จะไดสวนลด 2% ถาซื้อตั้งแต 7-10 ชิ้น จะไดสวนลด 3% เปนตน
1.3. ราคาลดตามจํานวน
ซื้อครบตามจํานวนที่ระบุราคาตอหนวยจะลดลงเปนขั้น เชน สินคาราคาชิ้นละ 10 บาท ซื้อ 1-2 ชิ้น
จะราคา 10 บาท ถาซื้อตั้งแต 3-6 ชิ้น จะไดราคา 9 บาท ถาซื้อตั้งแต 7-10 ชิ้น จะไดราคา 8 บาท เปนตน
2. กรณีซื้อสินคาหลายชนิดปนกันครบตามจํานวนที่ระบุ
2.1. ซื้อจํานวนครบไดของแถม
ถาซื้อสินคาครบจํานวนที่จัดรายการจะไดของแถม เชน ซื้อโคก 1 กระปอง และสไปรท 1 กระปอง
แถมแฟนตา 1 กระปอง
2.2. ซื้อจํานวนครบเลือกของแถม
ถาซื้อสินคาครบจํานวนที่จัดรายการมีสิทธิ์เลือกของแถมได เชน ซื้อโคก 1 กระปอง และสไปรท 1 กระปอง
มีสิทธิ์เลือกของแถมระหวางแฟนตานํ้าแดง หรือแฟนตานํ้าเขียว 1 กระปอง
2.3. ซื้อจํานวนครบไดแลกซื้อ
ถาซื้อสินคาครบจํานวนที่จัดรายการจะไดแลกซื้อ เชน ซื้อโคก 1 กระปองและสไปรท 1 กระปอง มีสิทธิ์แลกซื้อ
แฟนตานํ้าแดง 1 กระปอง ในราคา 1 บาท
2.4. ซื้อจํานวนครบเลือกแลกซื้อ
ถาซื้อสินคาครบจํานวนที่จัดรายการจะไดสิทธิ์เลือกสินคาแลกซื้อได เชนซื้อโคก 1 กระปอง
และสไปรท 1 กระปอง มีสิทธิ์เลือกสินคา มีสิทธิ์เลือกแลกซื้อสินคา ระหวางแฟนตาน้ำสม
หรือมิรินดาน้ำสม 1 กระปอง ในราคา 1 บาท
2.5. ซื้อจํานวนครบไดราคาหรือสวนลดพิเศษ
ถาซื้อสินคาครบจํานวนที่จัดรายการไดราคาพิเศษหรือสวนลดทันทีเชน เสื้อ A ราคา 300 บาท
กางเกง B ราคา 500 บาท หากซื้อชุดเสื้อ A+B แลว เสื้อ A จะเหลือ 200 บาท กางเกง B จะเหลือ 400 บาท
สวนใหญพวกนี้จะใชใน Fast Food เชนไก 1 ชิ้น 45 บาท เปปซี ซื้อชุด จะเหลือ.......
2.6. ซื้อจํานวนครบแสดงขอความ
ถาซื้อครบตามจํานวนสามารถพิมพขอความการจัดรายการลงหมายเหตุทายบิล
3. กรณีเลือกซื้อสินคาหลายชนิดจํานวนครบตามที่ระบุ
3.1. เลือกซื้อจํานวนครบไดของแถม
ถาเลือกซื้อสินคาชนิดใดๆ ครบจํานวนที่จัดรายการจะไดของแถม เชน ซื้อสินคาชนิดใดก็ได
ของยี่หอแพนทีน ครบ 2 ชิ้น แถม แชมพูแพนทีน 1 ขวด
3.2. เลือกซื้อจํานวนครบเลือกของแถม
ถาเลือกซื้อสินคาชนิดใดๆ ครบจํานวนที่จัดรายการจะไดเลือกของแถม เชน ซื้อสินคา ชนิดใดก็ได
ของยี่หอแพนทีนครบ 2 ชิ้น เลือกของแถมระหวาง แชมพูแพนทีน หรือ ครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด
3.3. เลือกซื้อจํานวนครบไดแลกซื้อ
ถาเลือกซื้อสินคาชนิดใดๆ ครบจํานวนที่จัดรายการจะไดแลกซื้อ เชน ซื้อสินคาชนิดใดก็ได
ของยี่หอแพนทีนครบ 2 ชิ้น มีสิทธิ์แลกซื้อ แชมพูแพนทีน 1 ขวด
3.4. เลือกซื้อจํานวนครบเลือกแลกซื้อ
ถาเลือกซื้อสินคาครบจํานวนที่จัดรายการปนกันจะไดเลือกสินคาแลกซื้อ เชน ซื้อสินคายี่หอแพนทีนครบ 2 ชิ้น
มีสิทธิ์เลือกซื้อสินคา ระหวางแชมพูแพนทีน หรือครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด ในราคา 1 บาท
3.5. เลือกซื้อจํานวนครบรับสวนลด
เชน ถาเลือกซื้อสินคา AIIZ เฉพาะรุนที่จัดรายการครบ 2 ชิ้น สินคา AIIZ
รุนที่จัดรายการที่ซื้อในบิล ทุกรายการลด 50%
3.6. เลือกซื้อจํานวนครบราคาลดเหลือ
เชน ถาเลือกซื้อสินคาราคาชิ้นละ 35 บาทครบ 3 ชิ้น รวมราคา 3 ชิ้น จะลดเหลือ 100 บาท
3.7. เลือกซื้อจํานวนครบแถมชิ้นราคาต่ำสุด
เชน ถาซื้อสินคา AIIZ ครบ 3 ชิ้น โปรแกรมคนหาสินคาราคาต่ำที่สุดจาก 3 ชิ้น ที่ซื้อ เปนของแถม
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รายละเอียดคุณสมบัติการสงเสริมการขาย
ประเภทของการสงเสริมการขายที่โปรแกรมรองรับ 7 ประเภท
3.8. เลือกซื้อจํานวนครบสวนลด 2 ขั้น
เชน ถาซื้อสินคา AIIZ ที่จัดรายการชิ้นแรกลด 10% ชิ้นที่ 2 ลด 20%
3.9. เลือกซื้อจํานวนครบแสดงขอความ
ถาซื้อครบตามจํานวนสามารถพิมพขอความการจัดรายการลงหมายเหตุทายบิล
4.กรณีเลือกซื้อสินคาหลายชนิดมูลคาครบตามที่ระบุ
4.1. เลือกซื้อมูลคาครบไดของแถม
ถาเลือกซื้อสินคาชนิดใดๆ ครบมูลคาที่จัดรายการ จะไดของแถม เชน ซื้อสินคาชนิดใดก็ไดของยี่หอ
แพนทีนครบ 295 บาท แถม แชมพูแพนทีน 1 ขวด
4.2. เลือกซื้อมูลคาครบเลือกของแถม
ถาเลือกซื้อสินคาชนิดใดๆ ครบมูลคาที่จัดรายการ จะไดสิทธิ์เลือกของแถม เชน ซื้อสินคาชนิดใดก็ไดของยี่หอ
แพนทีนครบ 295 บาท มีสิทธิ์เลือกของแถมระหวาง
แชมพูแพนทีนขนาด 100 มล. หรือ ครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด
4.3. เลือกซื้อมูลคาครบไดแลกซื้อ
ถาเลือกซื้อสินคาชนิดใดๆ ครบมูลคาที่จัดรายการจะไดสิทธิ์แลกซื้อ เชน ซื้อสินคาชนิดใดก็ไดของยี่หอ
แพนทีนครบ 295 บาท มีสิทธิ์แลกซื้อ แชมพูแพนทีนขนาด 100 มล. 1 ขวด ในราคา 1 บาท
4.4. เลือกซื้อมูลคาครบเลือกแลกซื้อ
ถาเลือกซื้อสินคาชนิดใดๆ ครบมูลคาที่จัดรายการ จะไดสิทธิ์เลือกสินคาแลกซื้อ เชน ซื้อสินคาชนิดใดก็ไดของยี่หอ
แพนทีนครบ 295 บาท มีสิทธิ์เลือกสินคา แลกซื้อระหวางแชมพูแพนทีนขนาด 100 มล.
หรือ ครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด ในราคา 1 บาท
4.5. เลือกซื้อมูลคาครบรับสวนลด
เชน ถาซื้อสินคา AIIZ เฉพาะรุนที่จัดรายการครบ 500 บาท ทังบิลรับสวนลด 50%
4.6. เลือกซื้อมูลคาครบแสดงขอความ
ถาซื้อครบมูลคาสามารถพิมพขอความการจัดรายการลงในใบกํากับภาษีอยางยอได
5.กรณีเลือกซื้อคละสีคละขนาด
5.1 ซื้อคละราคาเดียวตามจํานวน
สินคาทั้งกระบะขายในราคาเดียวกัน และถาซื้อครบจํานวนจะไดราคาพิเศษอีก เชน สินคาเสื้อยืด AIIZ
ทั้งหมด ขายราคาเดียว 90 บาท (ราคาเทากับราคาเสื้อกลาม) และถาซื้อ 3 ตัว จะเหลือราคาตัวละ 80 บาท
ถาซื้อ 6 ตัว จะเหลือราคาตัวละ 70 บาท
5.2 ซื้อคละราคาเดียวสวนลดตามจํานวน
สินคาทั้งกระบะขายในราคาเดียวกัน และถาซื้อครบจํานวนจะไดสวนลดพิเศษอีก เชน สินคาเสื้อยืด AIIZ
ทั้งหมดขายราคาเดียว 90 บาท (ราคาเทากับราคาเสื้อกลาม) และถาซื้อ 3 ตัว จะไดรับสวนลด 5%
ถาซื้อ 6 ตัวจะไดสวนลด 10%
5.3. ซื้อคละราคาเดียวแถมตามจํานวน
สินคาทั้งกระบะขายในราคาเดียวกัน และถาซื้อครบจํานวนจะไดสินคาแถมเพิ่มแตม เชน สินคาเสื้อยืด AIIZ
ทั้งหมดขายราคาเดียว 90 บาท (ราคาเทากับราคาเสื้อกลาม) และถาซื้อ 3 ตัว จะไดรับแถมเสื้อยืด 1 ตัว
ถาซื้อ 6 ตัว แถม 2 ตัว
5.4. ซื้อคละราคาเดียวราคาขายสงต่ำสุด
กรณีขายนมจืด 6 กลอง *@12=72 บาท แต 1 แพ็คมี 6 กลองขายในราคา 60 บาท โปรแกรมจะเปลี่ยน
การขายสินคาเปนแพ็คใหโดยอัตโนมัติเมือซื้อครบ 6 กลองเปนตน ดังนั้น การคละสีคือสามารถรวมรสหวาน
รสช็อคโกแลตเพื่อขาย ถาซื้อรวมกันครบ 6 ชิ้น จะขายราคาแพ็ค สวนแคมเปญนี้พิเศษที่ถานมจืด แพ็คละ
60 บาท นมหวานแพ็คละ 65 บาท, นมช็อคโกแลต แพ็คละ 65 บาท สามารถเลือก ขายราคาเดียวที่ 60 บาท
ถาซื้อนมจืด 5 กลอง, นมหวาน 2 กลอง ราคาที่ขาย คือ ราคาแพ็ค 60 บาท + ราคา กลอง (6 บาท)
รวมราคา 66 บาท
5.5 ซื้อคละราคาเดียวราคาขายสงอัตรากาวหนา
สวนแคมเปญพิเศษนี้ราคาที่ขายคือราคาแพ็ค 60 บาท + ราคากลอง (12บาท) รวมราคา 72 บาท
6. สามารถระบุเงื่อนไขการใชแตละประเภทสงเสริมการขายได
เชน เฉพาะสมาชิก, เฉพาะบางเครื่องบันทึกเงินสด, เฉพาะสาขา, เฉพาะพนักงานขาย หรือ เฉพาะ
แผนการสงเสริมการขาย
7. สามารถสอบถามราคาขายหรือการสงเสริมการขายไดที่แคชเชียร

Std

Adv

Pro

