Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,190

Section: First Section/ตลาดเงิน - ตลาดทุน
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 2055
หน้า: 8(ล่างขวา)
Col.Inch: 22.13 Ad Value: 26,334.70
PRValue (x3): 79,004.10
หัวข้อข่าว: SYNEXรุกใน-นอกตั้งเป้ายอดขาย2.3หมื่นล.

รหัสข่าว: C-160205040079(5 ก.พ. 59/06:05)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/IT
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ปีที่: 29
ฉบับที่: 9997
Col.Inch: 20.41 Ad Value: 48,984
ภาพข่าว: เปิดมาสคอต

รหัสข่าว: C-160205011117(5 ก.พ. 59/05:36)

หน้า: 8(บนขวา)
PRValue (x3): 146,952

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

www.efinancethai.com

Public Relations
SYNEXเปิ ดแผนปี 59 รุกตลาดในและต่ างประเทศ ตอกยํา เป็ นดิสทรีบิวเตอร์ ยอดขาย อันดับ 1 ของประเทศไทย
SYNEX เปิ ดกลยุทธ์ ปี 59 ตังเป้ ายอดขาย 2.3 หมื$นล้านบาท พร้ อมรุกทุกตลาดทังในและต่ างประเทศครอบคลุมลูกค้าทุกช่ องทาง
รวมถึงลูกค้าออนไลน์ และผ่านช่ องทางการจําหน่ ายตัวแทนร้ านค้าพันธมิตรที$แข็งแกร่ ง หวังเพื$อสร้ างแบรนด์ Trusted by Synnex ให้ เข้ม
แข็งโดยปี นีจะใช้ มาสคอต Mr. Synnex & The Gang และการจัดกิจกรรม “Synnex Carnival” ทั$วประเทศ หวังเพิ$มความเชื$อมั$น แก่ผู้
บริโภค ทังการให้ ข้อมูลคําแนะนําก่อนการเลือกซือสินค้า และการบริการหลังการขาย นอกจากนี เดินหน้ารุกตลาดอินโดไชน่ า หนุนรายได้
ต่างประเทศแตะ 1 พันลบ. “สุธิดา มงคลสุ ธ”ี ซีอีโอหญิงเก่ง เผย นอกจากเรื$องธุรกิจ ซินเน็คฯ ยังให้ความสํ าคัญกับสังคม และสิ$งแวดล้อม
ล่าสุดเปิ ดงาน Trusted by Synnex Carnival ครังแรก พร้ อมจัดกิจกรรม CSR จุดรับบริจาคอุปกรณ์ไอทีเหลือใช้ ร่วมกับ BeTrend ณ ห้ าง
สรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เพื$อใช้ เป็ นสื$อการเรียนการสอนให้ นักเรียนอาชีวะในโครงการช่ างนอกกรอบ
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ผูน้ าํ ในธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่าย
สินค้าเทคโนโลยีชนนํ
ั าระดับโลกหลากหลาย ประเภท เปิ ดเผยว่า ภาพรวมบริ ษทั ฯ ในปี 2559 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนืองจากปี ทีผ่านมา
ตังเป้ าหมายยอดขายเป็ น 2.3 หมืนล้านบาทในปี นี จากการรุ กตลาดสิ นค้าเทคโนโลยีทงในประเทศและต่
ั
างประเทศ โดยภาพรวมตลาดใน
ประเทศ บริ ษทั ฯ มองว่ายังมีโอกาสการเติบโตได้ ทังจากตลาดคอนซูเมอร์ในส่วนของสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะโอกาสดีจากตลาดองค์กรและ
การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี เช่น 4G, BIG DATA การสนับสนุน SME จากภาครัฐ และโปรโมชัน ต่างๆ จากผูผ้ ลิตทีเข้ามากระตุน้ การใช้
จ่ายของผูบ้ ริ โภคมากยิง ขึน การสื อสารประชาสัมพันธ์ บริษทั ฯ ยังเน้นการตลาด บนโลกออนไลน์ และการใช้โซเชียลมีเดียทีได้รับความนิยม
อย่างรวดเร็วในปี ทีผ่านมา
พร้อมทังให้ความสําคัญ ในการเข้าถึงผูบ้ ริโภคโดยตรง ผ่านการใช้มาสคอต Mr.Synnex & The Gang ทีเป็ นตัวแทนภาพลักษณ์ของ
องค์กรในด้านต่างๆ เพือสร้างความเข้าใจเกียวกับองค์กร บริ การ และช่องทางการจําหน่ายของบริ ษทั ฯ ทีมีอยูค่ รอบคลุมกว่า 5,000 ตัวแทน
จําหน่ายทัว ประเทศ โดยในปัจจุบนั ซินเน็คฯ มีศูนย์บริ การซินเน็คฯ 11 สาขา และSYNNEX SERVICE PARTNER ทีได้รับการแต่งตังจากซิ
นเน็คฯ จํานวน 63 แห่งทัว ประเทศ เพือความสะดวกผูใ้ ช้บริ การ รับซ่อมเปลียนสิ นค้าภายใต้การรับประกันจากซินเน็คฯ
จากทีบริ ษทั ฯ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดไชน่าและเริ มมาตังแต่ ปี 2557 ซึงบริ ษทั พุ่งเป้ าไปทีประเทศเมียนมา
ร์, กัมพูชา, ลาว, โดยปัจจุบนั มีประเทศเมียนมาร์เป็ นตลาดหลัก ส่วนประเทศกัมพูชาเป็ นตลาดทีน่าสนใจทีมียอดขายเติบโตทีสุดในปี ทีผ่านมา
โดยตังเป้ าหมายยอดขายต่างประเทศแตะ 1 พันล้านบาทภายในสินปี นี
สําหรับกิจกรรมของซินเน็คฯ ในปี นี เพือให้บรรลุตามเป้ าหมายในการสร้างแบรนด์ Trusted by Synnex ให้มีความเข้มแข็งในใจของผู้
บริ โภคมากยิงขึน ผ่านการใช้มาสคอต Mr.Synnex & The Gang โดยจะจัดกิจกรรมหลากหลาย เพือสร้างการรับรู้ และสร้างความเชือมัน ใน
แบรนด์สินค้าของซินเน็คฯ รวมทังเป็ นการสร้างยอดขายให้กบั ผลิตภัณฑ์โดยตรงในกิจกรรม “ Synnex Carnival “ และจะนํามาสคอตทัง
หมดไปทําความรู้จกั กับผูบ้ ริ โภคในงานใหญ่ประจําปี อย่าง Thailand Mobile Expo 2016 วันที 11-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต; ิอีกด้วย อย่างไรก็ดี ซินเน็คฯ ยังคงมีกิจกรรม CSR เพือสังคมอย่างต่อเนืองเช่นเดียวกับทีซินเน็คฯ ทํามาโดยตลอด เพราะเป็ นหนึงใน
วิสัยทัศน์ของบริษทั ฯ ในการเป็ นองค์กรทีมุ่งเพิมคุณค่าให้กบั สังคม โดยล่าสุดเปิ ดงาน Trusted by Synnex Carnival ครังแรก ทีนาํ มาสคอตทัง
6 ตัวมาแนะนําให้ผบู้ ริโภคได้รู้จกั และร่ วมสนุก พร้อมจัดกิจกรรม CSR จุดรับบริ จาคอุปกรณ์ไอทีเหลือใช้ ร่วมกับ BeTrend ณ ห้างสรรพ
สินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เพือใช้เป็ น สือการเรี ยนการสอนให้นกั เรียนอาชีวะในโครงการช่างนอกกรอบ
“จากสถิติในปี ทีผ่านมา พบว่า ช่องทางการจัดจําหน่ายออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึนอย่างรวดเร็ว และต่อเนือง ทําให้ซินเน็คฯ
เพิมความสําคัญให้กบั การพัฒนาเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย ให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิงขึน โดยมีทงส่
ั วนของการให้ขอ้ มูล
เกียวกับผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่าย การติดตามบริ การหลังการขาย การนัดหมาย รวมถึงการอัพเดทกิจกรรมและโปรโมชัน ต่างๆ ผ่าน
ทางโซเชียลมีเดียของซินเน็คฯ อย่างต่อเนือง นอกจากนัน ยังได้สร้างสรรค์มาสคอตขึนเพือเป็ นสัญลักษณ์และตัวแทนด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
ในการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคโดยตรงมากขึนอีกด้วย จึงจัดกิจกรรมการตลาด Synnex Carnival ทัว ประเทศ เปิ ดตัว Mr.Synnex & The Gang
และมัน ใจว่าจะบรรลุเป้ าหมาย สามารถเป็ นดิสทรี บิวเตอร์อนั ดับ 1 ของไทยต่อไปได้อย่างแน่นอน และก้าวเข้ามาเป็ นอันดับหนึงในใจผู ้
บริ โภค” สุธิดา กล่าว
ทังนี มาสคอต Mr.Synnex & The Gang มาจากผลงานการออกแบบของผูช้ นะเลิศในโครงการจัดประกวดภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ “
Synnex Mascot Contest 2015” ซึงเป็ นหนึงในโครงการใหญ่ของบริ ษทั ฯ ทีสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่ นใหม่ ทีเป็ นนิสิต นักศึกษา ระดับอุดม
ศึกษา (ปวส.–ปริ ญญาตรี ) อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ได้นาํ เสนอไอเดียและผลงานจนเกิดเป็ นมาสคอตทัง 6 ตัว 6 สี ได้แก่
• Mr.Synnex (สีขาว) มาสคอตทีน่ารัก เป็ นมิตร และยังเป็ นผูร้ อบรู้ เชียวชาญ ชํานาญด้านไอที เป็ นหัวหน้าทีม The Gang เป็ นตัว
แทนซิ
นเน็คฯ เพือสือสารในทุกเรื อง
• ชืนชม (สีแดง) มาสคอตขาแดนซ์ทพี ร้อมจะสร้างความสุข สนุกสนาน ให้ทุกคนทีพบเห็น เป็ นตัวแทนความรักและความใส่ใจกับ
ผูบ้ ริ โภค รวมถึงสร้างความสุขให้กบั ทุกคนในกิจกรรมต่างๆ ของซินเน็ค
• ชํานาญ (สีส้ม) มาสคอตทีมีนิสัยใสซือ จริ งใจ พร้อมให้บริ การ ชอบช่วยเหลือ และแนะนํารายละเอียดต่างๆ ให้กบั ทุกคน เป็ นผู ้
ชํานาญเกียวกับการบริ การ และ เป็ นทูตสันถวไมตรี ในกลุ่มอินโดไชน่า (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ) อีกด้วย
• ชืนบาน (สีเขียว) มาสคอตใจดี เป็ นนักอนุรักษ์ และนักพัฒนาชันยอดทีห่วงใย ใส่ใจสิงแวดล้อม และสังคม โดยจะเป็ นผูร้ ่วม
รณรงค์ในกิจกรรมซีเอสอาร์ต่างๆ ของซินเน็คฯ
• ชิดชอบ (สีฟ้า) มาสคอตสุดฉลาด ปราดเปรื อง คล่องแคล่ว สือสารงานออนไลน์ และ เป็ นผูเ้ ชียวชาญด้านเทคนิคต่างๆ เป็ นผูแ้ นะ
นําด้านเทคโนโลยีและเทคนิตต่างๆ
• เชียวชาญ (สีนาเงิ
ํ น) มาสคอตรุ่ นใหม่ ทันสมัย นําเทรนด์ เป็ นผูแ้ นะนําสินค้าใหม่ๆ อัพเดทเทรนด์ และโปรโมชัน ให้กบั ผูบ้ ริโภค

เรี ยบเรี ยง โดย พนิตศรณ์ หวังจงชัยชนะ
อีเมล์. reporter@efinancethai.com
อนุมตั ิ โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน
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Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ปีที่: 22
ฉบับที่: 5414
หน้า: 1(บนขวา), 9
Col.Inch: 40.92 Ad Value: 38,874
PRValue (x3): 116,622
หัวข้อข่าว: SYNEXลั่นงบไตรมาส1แจ่ม ลุยปั๊มรายได้ปีนี้ 2.3 หมื่นล้าน เติบโต 8%

รหัสข่าว: C-160205013037(5 ก.พ. 59/05:58)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,500

Section: ธุรกิจ-ตลาด/ธุรกิจ-ตลาด
วันที่: ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ปีที่: 13
ฉบับที่: 4747
หน้า: B2(บน)
Col.Inch: 79.60 Ad Value: 119,400
PRValue (x3): 358,200
คอลัมน์: บิซ2ดิจิทัล: 'ซินเน็ค'หันบุกสินค้าไอที เจาะลูกค้าทั่วไปดันยอด
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Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,500

Section: ธุรกิจ-ตลาด/ธุรกิจ-ตลาด
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หน้า: B2(บน)
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คอลัมน์: บิซ2ดิจิทัล: 'ซินเน็ค'หันบุกสินค้าไอที เจาะลูกค้าทั่วไปดันยอด
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Circulation: 68,200
Ad Rate: 1,200
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Volume: 41
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Headline: Synnex eyes Indochina push
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