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บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

เปนระบบที่ชวยเพิ่มความสามารถการทำการสงเสริมการขายใหกับการขายเครดิต ใชงานรวมกับ

Business Plus ERP โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติแคมเปญหลังร้าน

1.  กรณีซื้อสินคาชนิดเดียวกันมีของแถมราคาพิเศษเมื่อซื้อจำนวนมากขึ้นตามลำดับ

 1.1 แถมตามจำนวน 

   หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุ จะไดแถมสินคาชนิดเดียวกัน โดยของแถมจะไดเพิ่มเปนขั้น เชน

  ซื้อครบ 2 แถม 1 และซื้อครบ 20 แถม 6 เปนตน

 1.2 สวนลดเพิ่มตามจำนวน 

   ซ้ือครบตามจำนวนท่ีระบุ จะไดสวนลดเพ่ิมมากข้ึนเปนข้ัน เชน สินคาราคาช้ินละ 10 บาท ซ้ือ 1-2 ช้ิน

  ไมมีสวนลด ถาซื้อตั้งแต 3-6 ชิ้น จะไดสวนลด 2% ถาซื้อตั้งแต 7-10 ชิ้น จะไดสวนลด 3% เปนตน

 1.3 ราคาตอหนวยลดตามจำนวน 

   ซ้ือครบตามจำนวนท่ีระบุราคาตอหนวยจะลดลงเปนข้ัน เชน สินคาราคาช้ินละ 10 บาท ซ้ือ 1-2 ช้ิน

  จะราคา 10 บาท ถาซ้ือต้ังแต 3-6 ช้ิน จะไดราคา 9 บาท ถาซ้ือต้ังแต 7-10 ช้ิน จะไดราคา 8 บาท เปนตน

2.  กรณีซื้อสินคาหลายชนิดปนกันครบตามจำนวนที่ระบุ

 2.1 ซื้อจำนวนครบไดของแถม 

   ถาซื้อสินคาครบจำนวนที่จัดรายการจะไดของแถม เชน ซื้อโคก 1 กระปอง และสไปรท 1 กระปอง แถมแฟนตา 1 กระปอง

 2.2 ซื้อจำนวนครบเลือกของแถม 

   ถาซ้ือสินคาครบจำนวนท่ีจัดรายการมีสิทธิเลือกของแถมได เชน ซ้ือโคก 1 กระปอง และสไปรท 1 กระปอง มีสิทธิเลือกของแถม

  ระหวางแฟนตาน้ำแดง หรือแฟนตาน้ำเขียว 1 กระปอง

 2.3 ซื้อจำนวนครบไดแลกซื้อ 

   ถาซื้อสินคาครบจำนวนที่จัดรายการจะไดแลกซื้อ เชน ซื้อโคก 1 กระปองและสไปรท 1 กระปอง มีสิทธิแลกซื้อแฟนตาน้ำแดง

  1 กระปอง ในราคา 1 บาท

 2.4 ซื้อจำนวนครบเลือกแลกซื้อ 

   ถาซื้อสินคาครบจำนวนที่จัดรายการจะไดสิทธิเลือกสินคาแลกซื้อได เชน ซื้อโคก 1 กระปอง และ สไปรท 1 กระปอง มีสิทธิ

  เลือกสินคา มีสิทธิเลือกแลกซื้อสินคา ระหวางแฟนตาน้ำสม หรือมิรินดาน้ำสม 1 กระปอง ในราคา 1บาท

 2.5 ซื้อจำนวนครบไดราคาหรือสวนลดพิเศษ 

   ถาซื้อสินคาครบจำนวนที่จัดรายการไดราคาพิเศษหรือสวนลดทันที เชน เสื้อ A ราคา 300 บาท กางเกง B ราคา 500 บาท

  หากซื้อชุด เสื้อ A+B แลว เสื้อ A จะเหลือ 200 บาท กางเกง B จะเหลือ 400 บาท

ประเภทของการสงเสริมการขายที่โปรแกรมรองรับ 5 ประเภท

1. กรณีซื้อสินคาชนิดเดียวกันมีของแถมหรือราคาพิเศษเมื่อซื้อจำนวนมากขึ้นตามลำดับ

2. กรณีซื้อสินคาหลายชนิดปนกัน ครบตามจำนวนที่ระบุ

3. กรณีเลือกซื้อสินคาหลายชนิด จำนวนครบตามที่ระบุ

4. กรณีเลือกซื้อสินคาหลายชนิด มูลคาครบตามที่ระบุ

5. กรณีเลือกซื้อคละสี คละขนาด
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3.  กรณีเลือกซื้อสินคาหลายชนิดครบตามจำนวนที่ระบุ
 3.1 เลือกซื้อจำนวนครบไดของแถม 
   ถาเลือกซ้ือสินคาชนิดใดๆ ครบจำนวนท่ีจัดรายการจะไดของแถม เชน ซ้ือสินคาชนิดใดก็ได ของย่ีหอแพนทีน ครบ 2ช้ิน แถม แชมพูแพนทีน 1 ขวด
 3.2 เลือกซื้อจำนวนครบเลือกของแถม 
   ถาเลือกซ้ือสินคาชนิดใดๆ ครบจำนวนท่ีจัดรายการจะไดเลือกของแถม เชน ซ้ือสินคาชนิดใดก็ไดของย่ีหอแพนทีนครบ 2 ช้ิน เลือกของแถมระหวาง
  แชมพูแพนทีน หรือ ครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด
 3.3 เลือกซื้อจำนวนครบไดแลกซื้อ 
   ถาเลือกซ้ือสินคาชนิดใดๆ ครบจำนวนท่ีจัดรายการจะไดแลกซ้ือ เชน ซ้ือสินคาชนิดใดก็ได ของย่ีหอแพนทีนครบ 2 ช้ิน มีสิทธิแลกซ้ือแชมพูแพนทีน 1 ขวด
 3.4 เลือกซื้อจำนวนครบเลือกแลกซื้อ 
   ถาเลือกซ้ือสินคาครบจำนวนท่ีจัดรายการปนกันจะไดเลือกสินคาแลกซ้ือเชน ซ้ือสินคาย่ีหอแพนทีนครบ 2 ช้ิน มีสิทธิเลือกซ้ือสินคา ระหวางแชมพู
  แพนทีน หรือครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด ในราคา 1 บาท
 3.5 เลือกซื้อจำนวนครบรับสวนลด
   เชน ถาเลือกซื้อสินคาเฉพาะรุนที่จัดรายการครบ 2 ชิ้น สินคา รุนที่จัดรายการที่ซื้อในบิล ทุกรายการลด 50%
 3.6 เลือกซื้อจำนวนครบราคาลดลง
   เชน ถาเลือกซื้อสินคาราคาชิ้นละ 35 บาทครบ 3 ชิ้น รวมราคา 3 ชิ้น จะลดเหลือ 100 บาท
 3.7 เลือกซื้อจำนวนครบแถมชิ้นราคาต่ำสุด 
   เชน ถาซื้อสินคาครบ 3 ชิ้น โปรแกรมคนหาสินคาราคาต่ำที่สุดจาก 3 ชิ้น ที่ซื้อ เปนของแถม
 3.8 เลือกซื้อจำนวนครบสวนลด 2 ขั้น 
   เชน ถาซื้อสินคาที่จัดรายการชิ้นแรกลด 10% ชิ้นที่ 2 ลด 20%

4.   กรณีเลือกซื้อสินคาหลายชนิดครบตามมูลคาที่ระบุ
 4.1 เลือกซื้อมูลคาครบไดของแถม 
   ถาเลือกซื้อสินคาชนิดใดๆ ครบมูลคาที่จัดรายการ จะไดของแถม เชน ซื้อสินคาชนิดใดก็ไดของยี่หอแพนทีนครบ 295 บาท แถม แชมพูแพนทีน 1 ขวด
 4.2 เลือกซื้อมูลคาครบเลือกของแถม 
   ถาเลือกซ้ือสินคาชนิดใดๆ ครบมูลคาท่ีจัดรายการ จะไดสิทธิเลือกของแถม เชน ซ้ือสินคาชนิดใดก็ไดของย่ีหอแพนทีนครบ 295 บาท มีสิทธิเลือกของแถม
  ระหวางแชมพูแพนทีนขนาด 100 มล. หรือ ครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด
   4.3 เลือกซื้อมูลคาครบไดแลกซื้อ 
   ถาเลือกซ้ือสินคาชนิดใดๆ ครบมูลคาท่ีจัดรายการจะไดสิทธิแลกซ้ือ เชน ซ้ือสินคาชนิดใดก็ไดของย่ีหอแพนทีนครบ 295 บาท มีสิทธิแลกซ้ือ แชมพูแพนทีน
  ขนาด 100 มล. 1 ขวด ในราคา 1 บาท
 4.4 เลือกซื้อมูลคาครบเลือกแลกซื้อ
   ถาเลือกซื้อสินคาชนิดใดๆ ครบมูลคาที่จัดรายการ จะไดสิทธิเลือกสินคาแลกซื้อ เชน ซื้อสินคาชนิดใดก็ไดของยี่หอแพนทีนครบ 295 บาท มีสิทธิเลือก
  สินคาแลกซื้อระหวางแชมพูแพนทีนขนาด 100 มล. หรือ ครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด ในราคา 1 บาท
   4.5 เลือกซื้อมูลคาครบรับสวนลด 
  เชน ถาซื้อสินคาเฉพาะรุนที่จัดรายการครบ 500 บาท ทั้งบิลรับสวนลด 50%

5.  กรณีเลือกซื้อคละสี คละขนาด
 5.1 ซื้อคละราคาเดียวสวนลดบาทตามจำนวน 
   สินคาทั้งกระบะคละแบบคละสีขายในราคาเดียวกัน และถาซื้อครบจำนวนจะไดราคาพิเศษอีก เชน สินคาเสื้อยืดทั้งหมดขายราคาเดียว 90 บาท 
  (ราคาเทากับราคาเสื้อกลาม) และถาซื้อ 3 ตัว จะเหลือราคาตัวละ 80 บาท ถาซื้อ 6 ตัว จะเหลือราคาตัวละ 70 บาท
 5.2 ซื้อคละราคาเดียวสวนลดเปอรเซ็นตตามจำนวน 
   สินคาทั้งกระบะขายในราคาเดียวกัน และถาซื้อครบจำนวนจะไดสวนลดพิเศษอีก เชน สินคาเสื้อยืดทั้งหมดขายราคาเดียว 90 บาท
  (ราคาเทากับราคาเสื้อกลาม) และถาซื้อ 3 ตัว จะไดรับสวนลด 5% ถาซื้อ 6 ตัวจะไดสวนลด 10%
 5.3 ซื้อคละราคาเดียวของแถมตามจำนวน 
   สินคาทั้งกระบะขายในราคาเดียวกัน และถาซื้อครบจำนวนจะไดสินคาแถมเพิ่มอีก เชน สินคาเสื้อยืดทั้งหมดขายราคาเดียว 90 บาท
  (ราคาเทากับราคาเสื้อกลาม) และถาซื้อ 3 ตัว จะไดรับแถมเสื้อยืด 1 ตัว ถาซื้อ 6 ตัว แถม 2 ตัว
 5.4 ซื้อคละราคาเดียวราคาขายสงต่ำสุด 
   กรณี ขายนมจืด 6 กลอง *@12=72 บาท แต 1 แพ็คมี 6 กลองขายในราคา 60 บาท โปรแกรมจะเปลี่ยนการขายสินคาเปนแพ็คใหโดยอัตโนมัติ
  เม่ือซ้ือครบ 6 กลอง เปนตน ดังน้ัน การคละสีคือสามารถรวมรสหวาน รสช็อคโกแลตเพ่ือขาย ถาซ้ือรวมกันครบ 6 ช้ิน จะขายราคาแพ็คสวนแคมเปญน้ี
  มีพิเศษอีกคือ ถานมจืด แพ็คละ 60 บาท นมหวานแพ็คละ 65 บาท, นมช็อคโกแลต แพ็คละ 65 บาท สามารถเลือกขายราคาเดียวที่ 60 บาท
 ถาซื้อนมจืด 5 กลอง, นมหวาน 2 กลอง ราคาที่ขาย คือ ราคาแพ็ค 60 บาท+ราคา กลอง (10 บาท) รวมราคา 70 บาท
   5.5 ซื้อคละราคาเดียวราคาขายสงอัตรากาวหนา 
            ถาใชแคมเปญพิเศษนี้ราคาที่ขายคือราคาแพ็ค 60 บาท + ราคากลอง (12บาท) รวมราคา 72 บาท

¤ØŒÁ¤‹Ò
¡ÒÃÅ§·Ø¹


