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สถิติบนเพจ HuaHin Town
ในชว่งปท่ีีผ่านมา

จาํนวนผู้เข้าชม

3.7 ล้านคน

จาํนวน Engagement

1.6 ล้านครัง้

สถิติบนเวบ็ไซต์ HuaHin Town
ในชว่งปท่ีีผ่านมา

จาํนวนผู้เข้าชม

0.8 ล้านคน

จาํนวนการค้นเจอ

16.2 ล้านครัง้
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HuaHin Town
HuaHin Town

HuaHin Town

ซื้อแบบเหมารายป ี12 ครัง้ รบัส่วนลด 50%

ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม VAT 7%

ราคา 8,000 บาท

REVIEW
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HuaHin Town

ซื้อแบบเหมารายป ี12 ครัง้ รบัส่วนลด 50%ราคา 4,000 บาท

POST

ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม VAT 7%



www.huahintown.business

ซ้ือ 6 เดอืน แถมรีวิวฟรี (มลูคา่ 8,000 บาท)ราคา 2,000 บาท/เดอืน

BANNER

ตดิแบนเนอร์โฆษณา บนเว็บไซต์หัวหินทาวน์
โฆษณารา้นคา้ของคณุในหน้าแรกของเว็บไซต์หวัหินทาวน์ www.huahin.town
- เขา้ถงึผูช้มกว่า 70,000 คน/เดอืน
- เพ่ิมโอกาสขายของ ช่วยให้คนรูจ้กัรา้นมากขึน้

092-429-1955

ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม VAT 7%

ส่ิงทีจ่ะไดจ้ากบริการของเรา

ไดโ้ปรโมทร้านลงบนเว็บไซต์
www.huahin.town ทีม่ผู้ีค้นหาขอ้มลู
และเขา้ชมเกอืบ 1 ล้านคน/ปี
  แบนเนอรใ์หญใ่นหนา้แรก
  ทมีหวัหินทาวนอ์อกแบบภาพให้ ฟรี!

1

ไดสิ้ทธิส่วนลดบริการรีวิว
50% ของยอดชําระบรกิารแบนเนอร์
สามารถใช้เป็นส่วนลดสําหรบัรวิีวได้
  เช่น ซ้ือแบนเนอร ์2,000 บาท
  ลดคา่รีวิวได ้1,000 บาท
  พิเศษ! ซ้ือแบนเนอร ์6 เดือน
  รับรีวิวมลูคา่ 8,000 บาท ฟรี!!

2



BANNER

ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม VAT 7%

ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม VAT 7%

ราคายงัไม่รวมภาษีมูลคา่เพ่ิม VAT 7%

ราคา 2,000 บาท/เดือน

www.huahintown.business 092-429-1955

ตาํแหน่งโฆษณา
แบนเนอร์ใหญห่นา้แรก
ขนาด 1200x400 Pixels
อยูใ่นหนา้แรกของเว็บไซต์
ป้ายใหญ่เห็นชัดแนน่อน

A

ราคา 4,000 บาท/เดอืน

แบนเนอร์ทา้ยบทความ
ขนาด 1200x400 Pixels
อยูด้่านล่างสุดของทกุบทความ
ป้ายทีค่นเห็นเยอะทีสุ่ดแนน่อน

C

ราคา 2,000 บาท/เดือน

ปักหมดุร้านแนะนาํ
สําหรับลกูคา้ทีเ่คยรีวิวกบัเรา
ปักหมดุในหนา้แรกของเว็บไซต์
โดดเด่น เห็นงา่ย นา่สนใจ

B



www.huahintown.business 092-429-1955

ทีมงานลงพื้นท่ีและถ่ายภาพเพื่อนํามารวีวิ
ลงเพจหวัหนิทาวน์ ฟร!ี (ปกติ 8,000 บาท)

   ลงพื้นท่ีเดือนละ 1 รอบ
   โพสต์ลงเพจหวัหนิทาวน์เดือนละ 2 ครัง้

รับดูแลเพจเฟสบุ�ค
โดย Content Creator
ของ หวัหนิทาวน์

12,000
บาท / เดือน

หวัหนิทาวน์ ทําอะไรใหบ้า้ง?

สรา้งคอนเทนต์ลงเพจลกูค้า
โพสต์คอนเทนต์แนะนําสินค้าของรา้น
ขา่วสาร โปรโมชัน่ อพัเดทเมนูต่างๆ
   สรา้งโพสต์ใหมเ่ดือนละ 14 โพสต์
   แชรโ์พสต์จากหวัหนิทาวน์ 1 โพสต์

1

ถ่ายรวีวิลงเพจหวัหนิทาวน์2

งบประมาณเดือนละ 1,000 บาท ฟร!ี
3 บูสต์โพสต์ในเพจหวัหนิทาวน์ ใหเ้ราชว่ยดแูลเพจแทนคณุ

สายฝน หัวหินทาวน�

เก�ง หัวหินทาวน�

ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม VAT 7%



092-429-1955www.huahintown.business

ตัวอย�างคอนเทนต�
สไตล�หัวหินทาวน�



www.huahintown.business 092-429-1955

ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม VAT 7%

แพ็คเกจราคา โปรโมช่ัน
บริการดูแลเพจเฟสบุ�ค

*หมายเหตุ
 ลกูค้าเป็นผู้ตอบคอมเมนต์ และขอ้ความในอนิบอกซเ์อง
 สามารถเพ่ิมค่าโฆษณาตามงบประมาณของลกูค้าได้

9,000.-

บาท/เดือน

ประชมุวางแผนคอนเทนต์ก่อนเริม่งาน

วางปฏิทินการโพสต์ตลอดเดือน

12,000.-

บาท/เดือน

บูสต์โพสต์ใหฟ้ร ี1,000 บาท/เดือน
(บนเพจ HuaHin Town)

การนัตียอด Reach
(จาํนวนคนเหน็คอนเทนต์ บนเพจรา้น+เพจหวัหนิทาวน์)

ลงพ้ืนท่ีถ่ายภาพ

โพสต์รวีวิลงเพจหวัหนิทาวน์

คอนเทนต์แนะนําสินค้า/บรกิาร โพสต์8

โพสต์2คอนเทนต์แนะนําโปรโมชัน่

คอนเทนต์รวีวิจากลกูค้า

แชรค์อนเทนต์รวีวิจากหวัหนิทาวน์

โพสต์2

โพสต์10

โพสต์2

โพสต์2

โพสต์1 โพสต์1

คน/เดือน
20,000

คน/เดือน
40,000
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30,000

1

2

ราคายงัไมร่วมภาษีมูลคา่เพ่ิม VAT 7%



12,000 ปต่ีอไป 3,000 บาท

HuaHin Town

www.huahintown.business 082-829-9909

ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม VAT 7%



เราชว่ยแก้ปญัหาเวบ็ไซต์
เวบ็ไซต์ติดขดั เขา้ไมไ่ด้ โดเมน โฮสต้ิง
มปีญัหา ติดต่อคนทําไมไ่ด้ ใหเ้ราชว่ย

1

เราชว่ยอพัเดทข้อมูล
แก้ไขเน้ือหาเวบ็ไซต์ เพิม่รปูภาพ
เปลีย่นโปรโมชัน่บนเวบ็ไซต์

2

เราชว่ยวเิคราะหส์ถิติ
ติดต้ังเครื่องมอืสถิติ วเิคราะห ์SEO
รายงานผลเพื่อเพิม่โอกาสทางการตลาด

3

CARE

www.huahintown.business 082-829-9909

รบัแก้ไขปัญหา อพัเดทขอ้มูล ปรบัแต่งเวบ็ไซต์ตามต้องการ

ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่ VAT 7%

ทีมงานมืออาชีพ
พรอ้มชว่ยดแูลเวบ็ไซต์ของคณุ

เริม่ต้นเพียง

ทกุปญัหาเรื่องเวบ็ไซต์ ติดต่อพวกเราได้เลย
2,000

บาท
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Digital
Marketing
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