วิเคราะหโอกาส - ความเปนไปได ในการนําเสนอหรือการติดตอกับ ที่พัก โรงแรม รีสอรททั่วประเทศ
เพื่อจัดทํา สวนลด Agency สําหรับจองหองพักออนไลน "Agency Rate /Contract Rate" กับ www.teawtourthai.com
ทานคิดเห็นอยางไรกับบทสรุปนี?
้ (วัตถุประสงค : เพื่อประกอบการพิจารณาสมัครงานในตําแหนง : จนท.Contract Rate (Freelance)
- ที่พักฯ : (โดยสวนใหญ)ชอบที่จะทํา Contract Rate กับ Agency(มีศักยภาพ) เพราะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่มีคาใชจายต่ําและปฎิบัติเปนประจําอยูแลว
- ลูกคา/ผูจองหองพัก : นิยมสืบคนขอมูลบน Google (แลวโทรประสาน) เพื่อประโยชนสูงสุด แลวทําการจองหองพักผาน Internet เปนสวนใหญ
- Telesales Freelance : - ปจจัยแวดลอมภายนอก(ที่พักฯ, ลูกคา) เอื้ออํานวยตอการทํางานเพิ่มรายได(เสริมหรือตอยอดรายไดจากงานประจําที่ทําอยูแลว)
- ปจจัยภายใน(ขึ้นอยูกับตัวเอง) ใชการติดตอสื่อสาร, ไมตองเดินทางฯ, เปลี่ยนเวลาวาง-เวลากลับบาน(รถติด)-วันหยุดใหเปนรายได

Agency หมายถึง บริษัททัวร, Web จองหองพักออนไลน, อื่น ๆ ที่ไดทํา Contract กับ ที่พัก โรงแรม รีสอรท โดยไดรับสวนลดคาบริการราคา(พิเศษ)
หรือเรียกวา "Agency Rate" ซึ่งต่ํากวาราคาปกติ(หักสวนลดแลว) เพื่อใชในการขายหรือนําบุคลทั่วไปใชบริการกับที่พัก โรงแรม รีสอรท นั้น ๆ
โดยไมมีคาจางเปนเงินเดือนหรือเงินประจํา มีแตสวนตางจากการขายที่เกิดขึ้นจริง หรือเรียกวา "Commision" ใหกับ Agency เทานั้น
จากภาพ (ตัวอยาง)

(ตัวอยาง) แผนภาพวงจรวิธีการขาย และราคาคาหองพัก

(ไมใชขอมูลหรือวิธีการเพื่อการคํานวณ Commision จาก TTT)
- ออก Booth
- เมืองทอง
- ศูนยสิริกิติ์
- สื่อโฆษณาตาง ๆ

1) นโยบายที่ที่พักฯ กําหนดราคาขายหองพัก ใหกับบุคลตาง ๆ
- ที่พักฯ จายเงินเดือน++ ใหกับพนง.ประจํา
- ขายใหกับ ลูกคาทั่วไป จาก 2500 ลดเหลือ 2300บ.
- ขายใหกับ บริษัททัวร จาก 2500 ลดเหลือ 1800บ.
- ขายใหกับ Web จองหองพักออนไลน จาก 2500 ลดเหลือ 1800บ.

- ลูกคารับรูขอมูล ขาวสาร

- Web

- บ.ทัวรทําตลาด
2) ที่พักฯ ทํา Contract Rate กับ บริษัททัวร
- ไมตองมีเงินเดือน มีแตคา Comm/สวนตางฯ ใหกับบริษัททัวร

ทําตลาด
ลูกคา
ทั่วไป

- บริษัททัวร ขายและนําลูกทัวรเขาพักเอง

- ลค.จายให Web

- บริษัททัวร รับเงินจากลูกทัวร 1900บ.

- ลค.จายให บ.ทัวร

- บริษัททัวร จายใหที่พัก 1800บ. (บ.ทัวรได 100บ.)
3) ที่พักฯ ทํา Contract Rate กับ Web จองหองพักออนไลน
- ไมตองมีเงินเดือน มีแตคา Comm/สวนตางฯ ใหกับ Web
- Web จองหองพักออนไลน ขายผาน Web เอง
- Web รับเงินคาจองฯ จากผูจองฯ 1900บ.

1900บ.

1900บ.
2300บ.

- บ.ทัวรจายใหที่พักฯ
1800บ.

- Web จายใหที่พักฯ
1800บ.

ที่พัก
โรงแรม
รีสอรท

- บริษัททัวร จายใหที่พัก 1800บ. (Web ได 100บ.)
4) ลูกคา เลือกทึ่จะจายเงินตามราคาที่ตางกัน
- ถาติดตอ ที่พักฯโดยตรง จาก 2500 จายเพียง 2300บ.(Save 200บ.)

Web
จองหองพัก
ออนไลน

- ลค.จายใหที่พักฯ

บริษัททัวร/
Agency
ทั่วไป

ทีพักฯ ขายหองพัก(ปกติ) คืนละ 2500บ.

- ถาติดตอ บริษัททัวร จาก 2500 จายเพียง 1900บ. (Save 600บ.)

Promotion สําหรับลูกคา Walk in เหลือ 2300บ.

- ถาจองผาน Web ออนไลน จาก 2500 จายเพียง 1900บ. (Save 600บ.)

Promotion สําหรับ Agency เหลือ 1800บ.

(หมายเหตุ : สมมติราคา Agency ใหเทากันเพื่องายตอการเขาใจ)
ขอมูลทั่วไปโดยสรุป เพื่อประกอบการทําความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น
รายไดของที่พัก โรงแรม รีสอรท ที่สําคัญ ๆ ประกอบดวย
- คาที่พัก, คาอาหารและเครื่องดื่ม, ดนตรี, การสันทนาการอื่น, เครื่องเลน, Adventure, คาขายของที่ระลึก++
นั่นหมายถึง

การเขาพัก เปนจุดเริ่มตนของรายได และรายไดอื่น ๆ จะตามมา จึงเปนเหตุใหที่พักฯ ใชกลยุทธลดราคาหองพัก
หรือทําอยางไรก็ได เพื่อใหลูกคาเขาพักใหไดกอน ไมวาจะเปนการใหสวนลดกับ ลูกคาที่ติดตอเขามาเอง หรือ
กําหนดราคาสวนลดใหกับ Agency ทั่วไป เพื่อไปดําเนินการหาชองทางขายเองโดยจายเปนคาสวนตาง (commision)

วัตถุประสงคหลัก ของ ที่พัก โรงแรม รีสอรท ที่จําเปนตองทําการตลาด
- เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการบริหารธุรกิจ
- เพื่อกอใหเกิดรายได ผลประกอบการเพื่อการดํารงอยู
- ลูกคาที่เขาพัก จะเปนลูกคารายใหมเปนสวนใหญ จึงจําเปนตองทําการตลาดตลอดเวลา
- ทําใหเกิดการจดจํา ไวมีโอกาสจะไดเขาพัก
- ทําใหเกิดการบอกตอ
วิธีการทําตลาดที่ ที่พัก โรงแรม รีสอรท เลื่อกใชโดยทั่วไป
- เลือกใชเครื่องมือ /วิธีการ /สื่อฯ ที่มีศักยภาพ กอใหเกิดผลประโยชนอยางตอเนื่องและระยะยาว ทั้งทางตรงและทางออม
- การทําสวนลดคาหองพัก กับ บริษัททัวร, นายหนาคนกลาง หรือ Web จองหองพักออนไลน (Agency Rate หรือ Contract Rate)
- ทําใหมีชื่อเสียง โดยการโฆษณาประชาสัมพันธตาง ๆ หรือ การออกบูธ เชน เมืองทอง, ศูนยสิริกิต,ิ์ งาน Events
- ออกไปพบลูกคาโดยตรง (Knock Door), ใหลูกคาโทรติดตอเขามาเอง (Walk in)

เรียน ผูสมัครงานตําแหนง : เจาหนาที่ Contract Rate (Freelance) โปรดตอบคําถาม วา "คุณอยูขอใด"
1) อานแลว เขาใจ(ดีระดับหนึ่ง) รูสึกเฉย ๆ

1) โปรดระงับการติดตอระหวางกัน เพราะจะทําใหเสียเวลาดวยกันทั้งคู

2) อานแลว เขาใจ(ดีระดับหนึ่ง) รูสึกเปนโอกาส แตไมอยากทํา

2) โปรดระงับการติดตอระหวางกัน เพราะจะทําใหเสียเวลาดวยกันทั้งคู

3) อานแลว เขาใจ(ดีระดับหนึ่ง) อยากลองทําดูกอน วาเปนอยางไร

3) โปรดกรอกใบสมัคร

4) อานแลว เขาใจ(ดีระดับหนึ่ง) อยากทํา ทําไดและเปนโอกาสแลว

4) โปรดกรอกใบสมัคร
ขอบคุณที่ใหความสนใจและสละเวลาอันมีคานี้
Teawourthai.com (TTT)

