
 
1 HEALTHPLATZ.CO: Advertisement Rate Card 

 

OPTION A: SPONSORED SEO BLOG POST 

HEALTHPLATZ ก่อตัง้ขึน้ดว้ยจดุยืนท่ีตอ้งการใหข้อ้มลูคณุภาพดา้นสขุภาพท่ีเชื่อถือไดโ้ดยผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นกลาง มี
ประโยชนต์่อสงัคม และโปรง่ใสตรวจสอบได ้เพื่อประโยชนส์งูสดุแก่ผูอ้่าน ผูต้ิดตามซึง่เป็นกลุ่มผูร้กัสขุภาพท่ีใฝ่รูจ้ะเชื่อมั่นใน
แบรนดข์องเรา การลงบทความหรือสินคา้ทกุชิน้จะตอ้งผ่านการตรวจสอบขอ้มลูความถกูตอ้ง ไม่กล่าวอา้งเกินจรงิมีหลกัฐาน
ยืนยนัสรรพคณุ 

การลงบทความรีวิวในเวบ็ไซต์เพื่อแนะน าสินค้าอยา่งละเอียด บทความละ 15,000 บาท(ก่อนแวท)  

ทุกบทความบนเวบ็เป็นบทความทีท่ า Seach Engine Optimised โดยแบรนดแ์ละ HEALTHPLATZ ท างานรว่มกนัใน
การเลือกคียเ์วิรด์ที่ตอ้งการใหต้ิดหนา้คน้หาของ Google ประโยชนข์องการลงบทความคือ 

1) หนา้บทความนัน้ รวมถึงชื่อแบรนดจ์ะสามารถติดอนัดบัในการคน้หาบน Google ภายใน 4 สปัดาห ์ 
2) ชื่อแบรนดจ์ะติดอนัดบัหนา้แรกในการคน้หาบน Google.co.th ภายใน 3-6 เดือน  
3) เพิ่มความน่าเชื่อถือใหสิ้นคา้ดว้ยความเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญ ซึง่เป็น editor ของเรา  
4) เพิ่มอตัราการสั่งซือ้ใหก้บัแบรนด ์ 
5) ลงรายละเอยีดแง่มมุต่างๆไดม้ากกวา่บนแพลตฟอรม์อื่น เช่น Shopee Lazada Facebook หรือ Instagram 

เช่น การก่อตัง้ที่มาของแบรนด ์ประโยชนด์า้นสขุภาพอย่างละเอียด ภาพถ่ายหลายแบบไลฟ์สไตล ์หรือรีวิวสินคา้
เพิ่มเติมแบบละเอยีด 

6) บทความมีความยาวอย่างต ่า 400 ค าจึงสามารถตอบค าถามของผูส้นใจไดร้อบดา้น สามารถปิดการขายไดท้นัที 

7) ไม่ใช่แคข่อ้ความแต่เรายงัลงภาพประกอบที่เป็น SEO ดว้ยเช่นกนั 

8) บทความลงแลว้จะคงอยู่ถาวร ไม่ลบออกจนกว่าเจา้ของแบรนดจ์ะตอ้งการใหเ้ราลบ 

9) สามารถอา่นและแกไ้ขรา่งบทความได ้1 ครัง้ก่อน publish ซึง่ตอ้งมีการประชมุพดูคยุอย่างละเอยีดก่อนเริม่       

รา่งบลอค 

10) สามารถใส่ลิง้คไ์ปยงัแบรนดไ์ด ้2 ลิง้ค ์(แนะน าเป็น Shopee Link เพื่อขายไดท้นัทีกว่าไลน ์และเว็บไซตเ์พื่อเพิม่
จ านวนผูเ้ขา้เว็บไซตใ์หแ้บรนด)์ และขอ้มลูเบอรโ์ทรผูต้ิดต่อ 

ตัวอย่างบลอครีวิวสนิค้า 

• Shopee https://healthplatz.co/workout-supplements-for-ladies/  

• นมผงออรแ์กนิคอวารวั https://healthplatz.co/organic-grass-fed-milk-awarua/  
• ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคมาลา https://healthplatz.co/mala-thailand/  

https://healthplatz.co/workout-supplements-for-ladies/
https://healthplatz.co/organic-grass-fed-milk-awarua/
https://healthplatz.co/mala-thailand/
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OPTION B: DISPLAY AD BANNER 

จุดเด่นคอืสามารถแสดงโปรโมชัน่พเิศษ ตรงกลุ่มลูกคา้สายสุขภาพทีส่นใจสนิคา้หรอือ่านบทความบนเวบ็อยู่แลว้ ซึง่แบน
เนอรจ์ะสามารถใส่ลิง้คส่์ง traffic ตรงไปทีแ่บรนดไ์ดโ้ดยตรง เชน่ Line Official หรือเว็บไซตโ์ดยมี 3 ต าแหน่งใหเ้ลือก  

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

ต าแหน่งโฆษณาทีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดบนเวบ็ไซตอ์ยู่ดา้นบน สะดดุตาทนัททีีเ่ขา้หน้าเวบ็ไซต ์แสดงต าแหน่งหนา้ 

Home ขนาดบน Desktop = 1200 x 480 px 

 

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

ต าแหน่งโฆษณาแนวตัง้ซึง่จะปรากฎทุกหน้าบลอคไม่ว่าผูอ้่านจะคน้หาแลว้เจอเวบ็ค าไหนแบนเนอรน์ี้จะปรากฎ
ดา้นขา้งต าแหน่งบนสุดตลอด ขนาดบน Desktop = 115 x 150 px 

 

Big Billboard 1200 x 480 px 
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3. Square Side Bar ปรากฎทกุหน้าบลอค เดอืนละ 3,000 บาท (ก่อนแวท)  

ต าแหน่งโฆษณารปูแบบจตัุรสัซึง่จะปรากฎทุกหน้าดา้นขา้งบลอคถดัจากหวัขอ้บลอค ขนาดบน Desktop = 115 x 

115 px 

 

Vertical Side Bar 

115 x 150 px 

Square Side Bar 

115 x 115 px 
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OPTION C: PRODUCT LISTING 

การวางสนิคา้บนเวบ็ไซตแ์ยกจากบลอคมจีุดประสงคเ์พื่อใส่รายละเอยีดดา้นการขายทีช่ดัเจน สรรพคุณเฉพาะตวัของสนิคา้
เพิม่เตมิทีไ่ม่สามารถลงในบลอคได ้อาท ิฉลากดา้นหลงั ค่าโภชนาการ เลขใบรบัรองการผลติ GMP เลขอย. วธิกีารทาน 
ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั  

การลงสนิคา้แยกจากบลอค ช่วยเพิม่คยีเ์วริ์ดทีแ่บรนดจ์ะถูกคน้เจอไดอ้กีชื่อ เช่น ผลติภณัฑส์บูภุ่มราลงบทความเน้นคยี์
เวริด์ “สบู่ออรแ์กนิค” เพื่อดงึคนทีส่นใจสนิคา้แนวนี้เขา้มาอ่านและสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้ารใชส้บู่ออรแ์กนิค รวมทัง้สรา้ง 
brand awareness และลงสนิคา้ในหน้า Shop พรอ้มทัง้เลือกอีกคียเ์วิรด์คือ “สบู่ภมุรา” เพื่อใหค้นทีเ่ริม่คุน้กบัชื่อแบรนด์

คน้หาพบไดง้า่ยขึน้และเจอรายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา้ทัง้หมดเพื่อประกอบการสัง่ซื้อ 

รายละเอียดและเง่ือนไขการลงสินค้ากบัเวบ็ไซต์ Healthplatz.co 

Healthplatz เน้นการเลอืกสรรสนิคา้เพื่อสุขภาพอย่างแทจ้รงิ โดยสนิคา้ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกยงัตอ้งไดร้บัเครื่องหมาย

มาตรฐานสนิคา้ ไดแ้ก่ อย. GMP ออรแ์กนคิ EU, USDA, Soil Association เป็นตน้ ทางแบรนดต์อ้งส่งเอกสาร

หมายเลขอย. ใบรบัรองคุณภาพการผลติต่างๆ หากตอ้งการลงรายละเอยีดสารอาหารและพลงังาน แบรนดจ์ะตอ้งส่ง
เอกสารผลแลปทีไ่ดร้บัการยอมรบัให ้ 

ขายสนิคา้บนเวบ็ไซตก์บัเราตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการขายอย่างไรบา้ง 

1. ค่าลงสินค้าบนเวบ็ไซต์ ครัง้แรก SKU ละ 5,000 บาท และ 1,000 บาทต่อปี (ก่อนแวท) 

• ทมีงานเวบ็จะลงรายละเอยีดสนิคา้ใหพ้รอ้มก าหนดคยีเ์วริด์อกี 1 ค านอกเหนือจากทีล่งในบทความ รปูภาพ
น ้าหนักไม่เกนิ 100 kb จุดเด่นผลติภณัฑโ์ดยขอ้ความในหน้าสนิคา้เป็น Search Engine Optimized แบ
รนดข์องคุณเมื่อถูกคน้หาจะปรากฎในผลการคน้หาของกูเกิล้หน้าแรกภายใน 3-6 เดอืน ตวัอย่างเช่น 

Kinchips 
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• โปรโมทสนิคา้ฟรผี่าน LINE Official Account, Facebook & IG: Healthplatz ฟรี 1 ครัง้  

• สามารถอพัเดทขอ้มลูสนิคา้และภาพถ่ายได ้1 ครัง้ 

2. ค่าคอมมิชชัน่การขายสินค้า (ซ่ึงเป็นแบบรบัฝากขายสินค้า Consignment เท่านัน้) 

• GP 20% จากราคาขายหากแบรนดเ์ป็นผูส่้งสนิคา้ตรงถงึลูกคา้เองโดยระบุผูส่้งเป็น Healthplatz ทาง 
Healthplatz จะโอนค่าสนิคา้และค่าจดัส่งตามจรงิใหแ้บรนด์ 30 วนัหลงัการวางบลิรายเดอืน (วางบลิ

ภายในวนัที ่30 ทุกเดอืน) 

3. ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิตหรือ Paypal 3% หกัจากราคาสินค้าตัง้ต้นของผู้ขาย  

• ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากแบรนด ์กรณีผูซ้ื้อช าระค่าสนิคา้โดยการใชบ้ตัรเครดติหรอืบตัรเด

บติ และ Paypal คดิเป็น 3% จากราคารวมทัง้หมด(หลงัหกัส่วนลดและบวกค่าจดัส่ง) 

 

OPTION D: SOCIAL MEDIA POST  

1. ลงโปรโมทสินค้าผ่านเพื่อนและผู้ติดตาม 2,000 บาทต่อครัง้ (ก่อนแวท) ซ่ึงรวมช่องทางคือ 

• เพื่อเขา้ถงึ LINE Friends, Facebook Page และ Instagram รวมกว่า 15,000 คน โดยทางแบรนด์
จะตอ้งเตรยีมภาพและค าบรรยายไม่เกนิ 500 ตวัอกัษรและ # ทีต่อ้งการใช ้เพื่อทมี Healthplatz โพสตใ์ห ้
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SPECIAL OFFER  

*เมื่อเลอืก Option A และ B พร้อมกนั รบัส่วนลด 10%  

              Option A, B, C พร้อมกนั รบัส่วนลด 15%  

 

TERMS FOR REGISTRATION 

ขัน้ตอนการสมคัร เอกสารท่ีต้องใช้สมคัรวางขายสินค้ากบั Healthplatz.co  

ส าหรบัผู้ขายทัว่ไป 

1. ส าเนาบตัรประชาชน 

2. ส าเนาสมุดบญัชธีนาคาร 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

4. ทีอ่ยู่จดัส่งเอกสารเรยีกเกบ็เงนิ 

5. อเีมล 

6. หมายเลขโทรศพัท ์และ LINE ID 

7. รายละเอยีดสนิคา้ในไฟล ์word 

8. ภาพถ่ายสนิคา้บนฉากขาว ขนาดจตัุรสั 800x800 pixels ขึน้ไป  

9. ภาพถ่ายสนิคา้เพิม่เตมิ 

10. ส าเนาใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ทีม่ชีื่อสนิคา้และเลขอย. 

11. ใบรบัรองออรแ์กนิคทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากนานาชาต ิ(หากตอ้งการระบุว่าออรแ์กนิคจะตอ้งม)ี 

12. ใบรบัรองผลการตรวจวเิคราะหช์นิดและปรมิาณสารอาหาร 

ส าหรบัผูป้ระกอบการเจา้ของแบรนด์ 

1. ส าเนาบตัรประชาชนผูร้บัผดิชอบการขาย 

2. หนังสอืรบัรองบรษิทั 

3. ส าเนาสมุดบญัชธีนาคาร 
4. ทีอ่ยู่จดัส่งเอกสารเรยีกเกบ็เงนิ 

5. อเีมล ์

6. หมายเลขโทรศพัท ์และ LINE ID ผูต้ดิต่อหลกั 

7. ส าเนาใบอนุญาตการคา้กรณี ไดส้ทธิก์ารขายมาจากแบรนดอ์ื่น 

8. ส าเนาจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 
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9. รายละเอยีดสนิคา้ในไฟล ์word 

10. ภาพถ่ายสนิคา้บนฉากขาว ขนาดจตัุรสั 800x800 pixels ขึน้ไป  

11. ภาพถ่ายสนิคา้เพิม่เตมิ 

12. ส าเนาใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ทีม่ชีื่อสนิคา้และเลขอย. 

13. ใบรบัรองออรแ์กนิคทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากนานาชาต ิ(หากตอ้งการระบุว่าออรแ์กนิคจะตอ้งม)ี 

14. ใบรบัรองผลการตรวจวเิคราะหช์นิดและปรมิาณสารอาหาร 

รายละเอียดบริษทั 

บรษิทั แอดแบรนดเ์จอร ์จ ากดั เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0105556158826 

ส านักงานใหญ่ 99/119 ซอยสวนหลวง แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กทม. 10150 

Email: healthplatz@gmail.com 

 

ท่ีอยู่ส าหรบัส่งเอกสารวางบิลและใบก ากบัภาษี  

ส่งใบวางบลิทีอ่เีมล ์healthplatz@gmail.com ก่อนและส่งตวัจรงิตามมาไดท้ี ่

คุณปวณีา กุลคุม้  (099-165-4425) 

119/1060 ม.เพอรเ์ฟคเพลสรตันาธเิบศเฟรส 3 ซ. 4 หมู่ 1 ต.ไทรมา้ 

อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี11000 

mailto:healthplatz@gmail.com
mailto:healthplatz@gmail.com

