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OPTION A: SPONSORED SEO BLOG POST
HEALTHPLATZ ก่อตัง้ ขึน้ ด้วยจุดยืนที่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลคุณภาพด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นกลาง มี

ประโยชน์ต่อสังคม และโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผอู้ ่าน ผูต้ ิดตามซึง่ เป็ นกลุ่มผูร้ กั สุขภาพที่ใฝ่ รูจ้ ะเชื่อมั่นใน
แบรนด์ของเรา การลงบทความหรือสินค้าทุกชิน้ จะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ไม่กล่าวอ้างเกินจริงมีหลักฐาน
ยืนยันสรรพคุณ
การลงบทความรีวิวในเว็บไซต์เพื่อแนะนาสิ นค้าอย่างละเอียด บทความละ 15,000 บาท(ก่อนแวท)
ทุกบทความบนเว็บเป็ นบทความทีท่ า Seach Engine Optimised โดยแบรนด์และ HEALTHPLATZ ทางานร่วมกันใน
การเลือกคียเ์ วิรด์ ที่ตอ้ งการให้ติดหน้าค้นหาของ Google ประโยชน์ของการลงบทความคือ
หน้าบทความนัน้ รวมถึงชื่อแบรนด์จะสามารถติดอันดับในการค้นหาบน Google ภายใน 4 สัปดาห์
2) ชื่อแบรนด์จะติดอันดับหน้าแรกในการค้นหาบน Google.co.th ภายใน 3-6 เดือน
3) เพิ่มความน่าเชื่อถือให้สินค้าด้วยความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึง่ เป็ น editor ของเรา
4) เพิ่มอัตราการสั่งซือ้ ให้กบ
ั แบรนด์
5) ลงรายละเอียดแง่มม
ุ ต่างๆได้มากกว่าบนแพลตฟอร์มอื่น เช่น Shopee Lazada Facebook หรือ Instagram
เช่น การก่อตัง้ ที่มาของแบรนด์ ประโยชน์ดา้ นสุขภาพอย่างละเอียด ภาพถ่ายหลายแบบไลฟ์ สไตล์ หรือรีวิวสินค้า
เพิ่มเติมแบบละเอียด
6) บทความมีความยาวอย่างต่า 400 คาจึงสามารถตอบคาถามของผูส้ นใจได้รอบด้าน สามารถปิ ดการขายได้ทน
ั ที
7) ไม่ใช่แค่ขอ้ ความแต่เรายังลงภาพประกอบที่เป็ น SEO ด้วยเช่นกัน
8) บทความลงแล้วจะคงอยู่ถาวร ไม่ลบออกจนกว่าเจ้าของแบรนด์จะต้องการให้เราลบ
9) สามารถอ่านและแก้ไขร่างบทความได้ 1 ครัง้ ก่อน publish ซึง่ ต้องมีการประชุมพูดคุยอย่างละเอียดก่อนเริม
่
ร่างบลอค
10) สามารถใส่ลงิ ้ ค์ไปยังแบรนด์ได้ 2 ลิง้ ค์ (แนะนาเป็ น Shopee Link เพื่อขายได้ทน
ั ทีกว่าไลน์ และเว็บไซต์เพื่อเพิม่
จานวนผูเ้ ข้าเว็บไซต์ให้แบรนด์) และข้อมูลเบอร์โทรผูต้ ิดต่อ
1)

ตัวอย่างบลอครีวิวสินค้า
•
•

Shopee https://healthplatz.co/workout-supplements-for-ladies/
นมผงออร์แกนิคอวารัว https://healthplatz.co/organic-grass-fed-milk-awarua/

•

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมาลา https://healthplatz.co/mala-thailand/
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OPTION B: DISPLAY AD BANNER
จุดเด่นคือสามารถแสดงโปรโมชันพิ
่ เศษ ตรงกลุ่มลูกค้าสายสุขภาพทีส่ นใจสินค้าหรืออ่านบทความบนเว็บอยู่แล้ว ซึง่ แบน
เนอร์จะสามารถใส่ลง้ิ ค์ส่ง traffic ตรงไปทีแ่ บรนด์ได้โดยตรง เช่น Line Official หรือเว็บไซต์โดยมี 3 ตาแหน่งให้เลือก
1.

Big Billboard หน้า Home page เดือนละ 10,000 บาท (ก่อนแวท)

ตาแหน่งโฆษณาทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดบนเว็บไซต์อยู่ดา้ นบน สะดุดตาทันทีทเ่ี ข้าหน้าเว็บไซต์ แสดงตาแหน่งหน้า
Home ขนาดบน Desktop = 1200 x 480 px

Big Billboard 1200 x 480 px

2. Vertical Side Bar ปรากฎทุกหน้าบลอคตาแหน่งบนสุด เดือนละ 6,000 บาท (ก่อนแวท)

ตาแหน่งโฆษณาแนวตัง้ ซึง่ จะปรากฎทุกหน้าบลอคไม่ว่าผูอ้ ่านจะค้นหาแล้วเจอเว็บคาไหนแบนเนอร์น้จี ะปรากฎ
ด้านข้างตาแหน่งบนสุดตลอด ขนาดบน Desktop = 115 x 150 px
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Vertical Side Bar
115 x 150 px

3. Square Side Bar ปรากฎทุกหน้าบลอค เดือนละ 3,000 บาท (ก่อนแวท)

ตาแหน่งโฆษณารูปแบบจัตุรสั ซึง่ จะปรากฎทุกหน้าด้านข้างบลอคถัดจากหัวข้อบลอค ขนาดบน Desktop = 115 x
115 px

Square Side Bar
115 x 115 px
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OPTION C: PRODUCT LISTING
การวางสินค้าบนเว็บไซต์แยกจากบลอคมีจุดประสงค์เพื่อใส่รายละเอียดด้านการขายทีช่ ดั เจน สรรพคุณเฉพาะตัวของสินค้า
เพิม่ เติมทีไ่ ม่สามารถลงในบลอคได้ อาทิ ฉลากด้านหลัง ค่าโภชนาการ เลขใบรับรองการผลิต GMP เลขอย. วิธกี ารทาน
ข้อห้าม ข้อควรระวัง
การลงสินค้าแยกจากบลอค ช่วยเพิม่ คียเ์ วิร์ดทีแ่ บรนด์จะถูกค้นเจอได้อกี ชื่อ เช่น ผลิตภัณฑ์สบูภ่ ุมราลงบทความเน้นคีย์
เวิรด์ “สบู่ออร์แกนิค” เพื่อดึงคนทีส่ นใจสินค้าแนวนี้เข้ามาอ่านและสร้างความน่าเชื่อถือให้การใช้สบู่ออร์แกนิค รวมทัง้ สร้าง
brand awareness และลงสินค้าในหน้า Shop พร้อมทัง้ เลือกอีกคียเ์ วิรด์ คือ “สบู่ภม
ุ รา” เพื่อให้คนทีเ่ ริม่ คุน้ กับชื่อแบรนด์
ค้นหาพบได้งา่ ยขึน้ และเจอรายละเอียดเกีย่ วกับสินค้าทัง้ หมดเพื่อประกอบการสั ่งซื้อ
รายละเอียดและเงื่อนไขการลงสิ นค้ากับเว็บไซต์ Healthplatz.co
Healthplatz เน้นการเลือกสรรสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

โดยสินค้าทีไ่ ด้รบั คัดเลือกยังต้องได้รบั เครื่องหมาย

มาตรฐานสินค้า ได้แก่ อย. GMP ออร์แกนิค EU, USDA, Soil Association เป็ นต้น ทางแบรนด์ตอ้ งส่งเอกสาร
หมายเลขอย. ใบรับรองคุณภาพการผลิตต่างๆ หากต้องการลงรายละเอียดสารอาหารและพลังงาน แบรนด์จะต้องส่ง
เอกสารผลแลปทีไ่ ด้รบั การยอมรับให้
ขายสินค้าบนเว็บไซต์กบั เราต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายอย่างไรบ้าง
1.

ค่าลงสิ นค้าบนเว็บไซต์ ครัง้ แรก SKU ละ 5,000 บาท และ 1,000 บาทต่อปี (ก่อนแวท)
• ทีมงานเว็บจะลงรายละเอียดสินค้าให้พร้อมกาหนดคียเ์ วิรด
์ อีก 1 คานอกเหนือจากทีล่ งในบทความ รูปภาพ
น้าหนักไม่เกิน 100 kb จุดเด่นผลิตภัณฑ์โดยข้อความในหน้าสินค้าเป็ น Search Engine Optimized แบ
รนด์ของคุณเมื่อถูกค้นหาจะปรากฎในผลการค้นหาของกูเกิล้ หน้าแรกภายใน 3-6 เดือน ตัวอย่างเช่น
Kinchips
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•
•
2.

โปรโมทสินค้าฟรีผ่าน LINE Official Account, Facebook & IG: Healthplatz ฟรี 1 ครัง้
สามารถอัพเดทข้อมูลสินค้าและภาพถ่ายได้ 1 ครัง้

ค่าคอมมิ ชชั ่นการขายสิ นค้า (ซึ่งเป็ นแบบรับฝากขายสิ นค้า Consignment เท่านัน้ )
• GP 20% จากราคาขายหากแบรนด์เป็ นผูส้ ่งสินค้าตรงถึงลูกค้าเองโดยระบุผสู้ ่งเป็ น Healthplatz ทาง
Healthplatz จะโอนค่าสินค้าและค่าจัดส่งตามจริงให้แบรนด์ 30 วันหลังการวางบิลรายเดือน (วางบิล

ภายในวันที่ 30 ทุกเดือน)
3. ค่าธรรมเนี ยมบัตรเครดิ ตหรือ Paypal 3% หักจากราคาสิ นค้าตัง้ ต้นของผู้ขาย
• ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมทีเ่ รียกเก็บจากแบรนด์ กรณีผซ
ู้ ้อื ชาระค่าสินค้าโดยการใช้บตั รเครดิตหรือบัตรเด
บิต และ Paypal คิดเป็ น 3% จากราคารวมทัง้ หมด(หลังหักส่วนลดและบวกค่าจัดส่ง)

OPTION D: SOCIAL MEDIA POST
1.

ลงโปรโมทสิ นค้าผ่านเพื่อนและผู้ติดตาม 2,000 บาทต่อครัง้ (ก่อนแวท) ซึ่งรวมช่องทางคือ
• เพื่อเข้าถึง LINE Friends, Facebook Page และ Instagram รวมกว่า 15,000 คน โดยทางแบรนด์
จะต้องเตรียมภาพและคาบรรยายไม่เกิน 500 ตัวอักษรและ # ทีต่ อ้ งการใช้ เพื่อทีม Healthplatz โพสต์ให้
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SPECIAL OFFER
*เมื่อเลือก Option A และ B พร้อมกัน รับส่วนลด 10%
Option A, B, C พร้อมกัน

รับส่วนลด 15%

TERMS FOR REGISTRATION
ขัน้ ตอนการสมัคร เอกสารที่ต้องใช้สมัครวางขายสิ นค้ากับ Healthplatz.co
สาหรับผู้ขายทั ่วไป

9.

สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร
สาเนาทะเบียนบ้าน
ทีอ่ ยู่จดั ส่งเอกสารเรียกเก็บเงิน
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์ และ LINE ID
รายละเอียดสินค้าในไฟล์ word
ภาพถ่ายสินค้าบนฉากขาว ขนาดจัตุรสั 800x800 pixels ขึน้ ไป
ภาพถ่ายสินค้าเพิม่ เติม

10.

สาเนาใบอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ทีม่ ชี ่อื สินค้าและเลขอย.

11.

ใบรับรองออร์แกนิคทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากนานาชาติ (หากต้องการระบุว่าออร์แกนิคจะต้องมี)
ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.

สาหรับผูป้ ระกอบการเจ้าของแบรนด์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สาเนาบัตรประชาชนผูร้ บั ผิดชอบการขาย
หนังสือรับรองบริษทั
สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร
ทีอ่ ยู่จดั ส่งเอกสารเรียกเก็บเงิน
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์ และ LINE ID ผูต้ ดิ ต่อหลัก
สาเนาใบอนุญาตการค้ากรณี ได้สทธิการขายมาจากแบรนด์
์
อ่นื
สาเนาจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
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11.

รายละเอียดสินค้าในไฟล์ word
ภาพถ่ายสินค้าบนฉากขาว ขนาดจัตุรสั 800x800 pixels ขึน้ ไป
ภาพถ่ายสินค้าเพิม่ เติม

12.

สาเนาใบอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ทีม่ ชี ่อื สินค้าและเลขอย.

13.

ใบรับรองออร์แกนิคทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากนานาชาติ (หากต้องการระบุว่าออร์แกนิคจะต้องมี)
ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหาร

9.
10.

14.

รายละเอียดบริษทั
บริษทั แอดแบรนด์เจอร์ จากัด เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0105556158826
สานักงานใหญ่ 99/119 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. 10150
Email: healthplatz@gmail.com

ที่อยู่สาหรับส่งเอกสารวางบิลและใบกากับภาษี
ส่งใบวางบิลทีอ่ เี มล์ healthplatz@gmail.com ก่อนและส่งตัวจริงตามมาได้ท่ี
คุณปวีณา กุลคุม้ (099-165-4425)
119/1060 ม.เพอร์เฟคเพลสรัตนาธิเบศเฟรส 3 ซ. 4 หมู่ 1 ต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

