“คูลลิซ่ มึ ” งัดกลยุทธ์ 360 องศา Engagement
รั กษาแชมป์หน้ าปั ดวิทยุดนั ยอดทะลุ 690 ล้ าน
“ผู้บริหารคูลลิซ่ มึ ” ชีว้ ิทยุยังเป็ นสื่อที่เข้ าถึงคนทํางานได้ ดที ่ สี ุด เผยใช้ กลยุทธ์ 360 องศา Engagement
บุกเต็มสูบ ใจปํ ้ าทุ่มงบลงทุน 20 ล้ านบาทรองรับยุคดิจติ อล ขณะที่อัดฉีดงบทําการตลาดกว่ า 100
ล้ านบาทลุยกิจกรรมทัง้ ปี พร้ อมเล็งผนึกพันธมิตรธุรกิจเพลงจัดกิจกรรม COOLISM Camp คืนกําไรสู่
สังคมเขย่ าวงการหน้ าปั ดวิทยุ มั่นใจรักษาแชมป์คลื่นเพลงเพราะต่ อเนื่อง 12 ปี ซ้ อน คาดสิน้ ปี นีโ้ กย
รายได้ 690 ล้ านบาท เติบโต 20% จากปี ก่ อน
คุณสุธี ฉัตรรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูลลิซ่ มึ จํากัด ผู้บริหารคลื่นคูล ฟาเรนไฮต์ 93 และคูล
เซลเซียส 91.5 กล่าวว่า แม้ การเกิดขึ ้นของสื่อใหม่ๆ จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของสื่อดังเดิ
้ มแต่ก็ไม่ได้ เป็ น
อุปสรรคต่อสื่อวิทยุ เนื่องจากการเกิดขึ ้นของอินเตอร์ เน็ตกลับเพิม่ ประสิทธิภาพให้ วทิ ยุยงั เป็ นเพียงสื่อเดียวใน
ขณะนี ้ที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ คนทํางานในช่วงเวลาทํางานได้ ดีที่สดุ จากพฤติกรรมการรับฟั งเดิมที่สามารถรับฟั ง
จากวิทยุเท่านัน้ ส่วนปั จจุบนั สามารถเลือกรับฟั งผ่านช่องทางใหม่ๆ ได้ หลากหลายมากขึ ้น อาทิเช่น ทางสมาร์ ท
โฟนผ่านแอพพลิเคชัน่ ทางคอมพิวเตอร์ ผา่ นเว็บไซต์ เป็ นต้ น ดังนัน้ ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หลังจาก
ที่ประสบความสําเร็จเป็ นอย่างดีจากการรี แบรนด์เป็ นคูลลิซมึ่ ในปี ที่ผา่ นมา คือ จะยังคงปรับตัวให้ สอดรับกับ
ภาวะตลาดข้ างต้ นตลอดเวลาเช่นเดียวกับปี ก่อนๆ ซึง่ ถือเป็ นแนวทางที่ขานรับกับบริษัทฯ แม่ คือ บริษัท อาร์ เอส
จํากัด (มหาชน) ที่เพิง่ ประกาศก้ าวสู่ Media Revolutionist 2014 ผู้ปฏิวตั วิ งการสื่อ
โดยบริ ษัทฯ เตรี ยมใช้ งบทําการตลาดประมาณกว่า 100 ล้ านบาท เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์คลู ลิซมึ่
กับฐานผู้ฟังกลุม่ เดิมให้ แน่นแฟ้นมากยิง่ ขึ ้น ขณะเดียวกันก็เพื่อขยายฐานไปยังผู้ฟังกลุม่ ใหม่ให้ เข้ ามาเป็ นสาวก
ของแบรนด์คลู ลิซมึ่ ภายใต้ กลยุทธ์ 360 องศา Engagement ซึง่ บริษัทฯ เตรี ยมใช้ งบลงทุนประมาณ 20 ล้ าน
บาท สําหรับพัฒนาเทคโนโลยีการกระจายเสียงระบบออนไลน์ตอ่ เนื่องจากปี ก่อน โดยเฉพาะช่องทางรับฟั ง
สมาร์ ทโฟนผ่านแอพพลิเคชัน่ และคอมพิวเตอร์ ผา่ นเว็บไซต์ที่ได้ รับความนิยมมากขึ ้นเรื่ อยๆ รวมถึงสําหรับสร้ าง
สตูดโิ อออกอากาศใหม่ เพื่อรองรับการเข้ าสูย่ คุ ดิจิตอลเต็มตัวเนื่องจากปี นี ้จะมีการออกอากาศทีวีดจิ ิตอลเป็ น
ครัง้ แรกในเมืองไทย
สําหรับกลยุทธ์การทําตลาดของคลื่นคูล ฟาเรนไฮต์ 93 จะใช้ กลยุทธ์ CRM เพื่อรักษาความสัมพันธ์กบั ผู้ฟังและ
เป็ นผู้นําตลาดคลื่นเพลงเพราะอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 12 โดยยังคงใช้ กิจกรรมทางการตลาดที่เป็ นสัญลักษณ์

โดดเด่นของคลื่นเป็ นตัวขับเคลื่อน อาทิเช่น การจัดกิจกรรมคูล เอ้ าท์ติ ้ง ที่ยกพลชาวออฟฟิ ศไปเริ งร่ากับสถาน
ที่สดุ ฮิพกับคูลเจคนโปรด, กิจกรรมอิ๊งค์ อีท ออล อะราวด์ที่ได้ นกั ชิมลิ ้นทองคําอย่างอิง๊ ค์ ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิ
วัตน์ อาสาพาตะลอนทัวร์ ไปชิมความอร่อยกับอาหารหลากหลาย, กิจกรรมคูล พรี วิเลจ ที่มอบส่วนลดพิเศษจาก
พันธมิตรทางธุรกิจชันนํ
้ ามากมาย เพื่อความสุขมูลค่าเพิม่ ให้ กบั ผู้ฟัง เป็ นต้ น
ส่วนกลยุทธ์การทําตลาดของคลื่นคูล เซลเซียส 91.5 เนื่องจากยังเป็ นคลื่นน้ องใหม่จงึ เลือกใช้ กลยุทธ์การสร้ าง
Brand Awareness ผ่านแบรนด์สีส้มซึง่ เป็ นสีประจําคลื่น เพื่อมุง่ สร้ างการรู้จกั และทําให้ เกิดการจดจําในวงกว้ าง
มากยิง่ ขึ ้น โดยเตรี ยมจัดกิจกรรม COOL Celsius Day เดินสายโรดโชว์ไปยังอาคารสํานักงานต่างๆ ทัว่ กรุงเทพฯ
ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อปลุกพลังให้ แก่คนทํางานที่อาจจะเริ่ มเหนื่อยล้ าหลังจากที่ทํางานติดต่อกันมาถึง 4 วันก่อน
จะถึงวันศุกร์ วนั สุดท้ ายของสัปดาห์ รวมถึงในช่วงปลายปี นี ้เตรี ยมจัดอีเวนต์ใหญ่ชื่อ COOL Celsius Christmas
Fest ภายใต้ ธีมคริ สต์มาสสีส้มครัง้ แรกของโลก
ทังนี
้ ้ ตังเป
้ ้ าสิ ้นปี นี ้มีรายได้ อยูท่ ี่ 690 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเติบโต 20% เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีรายได้ ตามเป้าที่
วางไว้ 500 ล้ านบาท โดยมีปัจจัยเติบโตมาจากความแข็งแกร่งของแบรนด์คลู ฟาเรนไฮต์ 93 ที่สามารถครอง
ความเป็ นผู้นําตลาดคลื่นเพลงเพราะอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 12 ทําให้ ปีนี ้มีการปรับอัตราค่าโฆษณาเพิม่ ขึ ้นอีก
20% จากปี ก่อน ขณะที่แบรนด์คลู เซลเซียส 91.5 เป็ นที่ร้ ูจกั และจดจําในวงกว้ างมากขึ ้นจึงน่าจะเห็นผลเติบโต
ของการขายโฆษณาในปี นี ้นัน่ เอง
นอกจากนี ้ บริษัทฯ เตรี ยมจับมือกับค่ายเพลงซึง่ เป็ นพันธมิตรร่วมในกลุม่ ธุรกิจด้ านเสียงทังค่
้ ายเพลงไทยและ
เพลงสากล เพื่อจัดกิจกรรม COOLISM Camp ในรูปแบบเวิร์คช้ อปผสมความบันเทิง โดยมุง่ ถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจสื่อวิทยุให้ ประสบความสําเร็จในยุคดิจิตอล ให้ แก่นิสติ นักศึกษาคณะนิเทศ
ศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ รวมถึงคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสือ่ สารมวลชน ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้
เรี ยนรู้และสัมผัสประสบการณ์โดยตรง ในลักษณะเวิร์คช้ อปจากเหล่าบุคลากรมืออาชีพที่ไม่มีสอนในห้ องเรี ยน
ถือเป็ นการจัดกิจกรรมที่นอกจากเพื่อคืนกําไรสูส่ งั คมแล้ ว ยังสามารถช่วยขยายฐานไปยังผู้ฟังกลุม่ ใหม่ที่เป็ น
นิสติ นักศึกษา จากปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีฐานผู้ฟังที่แข็งแกร่งในกลุม่ คนทํางานอยูแ่ ล้ ว

