FEBRUARY 2014 ISSUE

GRAND
GEN
ผูสูงวัยขุมทองแหงยุคนี้
AGING SOCIETY หรือ สังคมผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป มากกวา 10%
ของประชากร ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีประชากร ประมาณ 66.48 ลานคน และ
มีประชากรผูสูงอายุ คิดเปน 11.12 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น
ประเทศไทยจึงกำลังเขาสู AGING SOCIETY
ปจจุบันกลุมผูบริโภคที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป (GRAND GENERATION : GRAND
GEN) มีประมาณ 14.9 ลานคน และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 20.8 ลานคนใน 10
ปขางหนา (CIA WORLD FACT BOOK สหรัฐอเมริกา) ดังนั้นกลุม GRAND GEN
จัดเปนผูบริโภคกลุมใหญที่นักการตลาดตองจับใหมั่น เนื่องจากผูสูงอายุกลุมนี้
มีการศึกษาและมีอำนาจการใชจายสูง (ตางจากผูสูงอายุในอดีต)
สูงวัยยังไงก็ชอบชอป
คนกลุมนี้ยังเลือกแหลงชอปปงอันดับแรก คือ “หางสรรพสินคา” แตถาซื้อ
ของกินของใชก็ “ไฮเปอรมารเก็ต” และถาของกินเล็กๆ นอยๆ ก็รานสะดวกซื้อ
7-ELEVEN เหมือนกับวัยรุน เพราะความสะดวก สถานที่รองลงมาก็เปน
“บานญาติ/ลูกหลาน” และอันดับสุดทาย คือ “วัด”
หางสรรพสินคาไหน ?
อันดับแรกคือ เซ็นทรัล เดอะมอลล และสยามพารากอน เนื่องจากอยูในทำเล
เดินทางสะดวก และเปนหางสรรพสินคาที่คุนเคยรูวาสินคาแตละประเภทอยู
ตรงไหน หรือบางรายคุนเคยกับพนักงานขาย สวนไฮเปอรมารเก็ต อันดับแรก
คือ เทสโก โลตัส รองลงมาคือ บิ๊กซี ไมคอยเดินตลาดสด เนื่องจากมีของครบ
และเย็นสบาย
เนนคุณภาพและแบรนด
ผูสูงอายุเหลานี้ นิยมซื้อของที่ “คุณภาพ” ของสินคาและรับประกันคุณภาพหลัง
การขาย เนื่องจากตองการความเชื่อมั่นวา หากเกิดปญหาใดๆ กับสินคาจะได
รับความชวยเหลืออยางแนนอน นอกจากนี้ ตองเปน“สินคาที่รูจักคุนเคย” ขณะที่
“ราคา” ไมใชสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นการสรางแบรนดสำหรับกลุม GRAND GEN
ไมควรละเลย แตถาเรื่องราคาตองเหมาะสม ตองถูกกวาเมื่อเทียบกับที่อื่น และ
เกือบครึ่งหนึ่งของผูสำรวจยินดีจายผานบัตรเครดิต ขณะที่โปรโมชั่นนิยมแบบที่
มีรับประกันคุณภาพ ลดราคา และหนึ่งแถมหนึ่ง ตามลำดับ

สื่อสารแบบไหน ?
โทรทัศน หนังสือพิมพ ยังเปนสื่อหลักของคนกลุมนี้ที่เปดรับทุกวัน สวนอินเทอรเน็ต
ก็พยายามปรับตัวเขาหาเชนกันโดยใชวันละ 1-2 ชม. ทั้งการใชอีเมลลคนหาขอมูล
และอัพเดทขาวสาร สวนโฆษณาที่จะทำใหจดจำได ตองเนื้อหากินใจ สะทอนชีวิต
ครอบครัว พูดเรื่องความเปนไทย และมีเด็กเปนพรีเซนเตอร
ประเภทของ GRAND GEN
1.CONSERVATIVE (33%) เปนคนที่มีเหตุและผล ชางสังเกตและรอบคอบเสมอ
ดังนั้นจึงมีการวางแผนการซื้อลวงหนา จะซื้อของแตละครั้งจะเลือกนาน ราคาเปน
สิ่งสำคัญ และใชจายแตละครั้งจะนึกถึงครอบครัวกอน คนกลุมนี้สวนใหญเปนคน
ทำงานราชการ กลยุทธสำหรับกลุมนี้คือ ตองทำตลาดโดยเนนสิ่งที่จับตองได และ
สรางแบรนดโดยเนนความคุมคา คุมราคา มีการรับประกันสินคา
2.DISCREET (17%) เปนคนมั่นใจในตัวเอง มีความเปนผูนำ กลาตัดสินใจ
มีความคิดสรางสรรค แตมีมนุษยสัมพันธนอย ไมคอยชอบเขาสังคม ชอบสื่อสาร
ผานการเลนอินเตอรเน็ต สงขอความผานมือถือ ดังนั้นราคาไมจำเปนที่สุดสำหรับ
การซื้อสินคา ไมควบคุมรายจาย และไมใชเวลาซื้อของนาน คนกลุมนี้สวนใหญ
เปนพนักงานบริษัท กลยุทธสำหรับกลุมนี้คือ ตองเนนใหขอมูลเปนหลักผานสื่อที่
นาเชื่อถือ ทั้งโทรทัศน นิตยสาร และหนังสือพิมพธุรกิจ เพราะกลุมนี้มีความเปน
ผูนำสูง และเชื่อมั่นในตัวเอง
3.YOUNG @ HEART (30%) เปนคนชอบเขาสังคม มีมนุษยสัมพันธ ทันสมัย
ดังนั้นจึงชอบซื้อของใหรางวัลตัวเอง ซื้อสินคาทันสมัย รวมไปถึงแบรนดเนม
คนกลุมนี้ สวนใหญเปนเจาของกิจการ กลยุทธสำหรับกลุมนี้คือ เนนสินคาแฟชั่น
ทันสมัยที่เหมาะสมกับวัยดวย และตองมีพื้นที่สวนตัวให เชน PRIVATE ZONE/
CLUB เพราะวาชอบความเปนพิเศษ เหนือระดับ
4.HUMBLE (20%) เปนคนไมชอบความเสี่ยง ไมชอบการเปลี่ยน รักสันโดษ เปน
ผูตาม และนึกถึงความปลอดภัยเปนหลัก ดังนั้นไมซื้อของฟุมเฟอย ไมตามแฟชั่น
ของแพงใชวาจะดีที่สุด ตัดสินใจซื้อของไดอยางรวดเร็ว คนกลุมนี้สวนใหญเปน
แมบาน กลยุทธสำหรับกลุมนี้คือ ตองทำตลาดโดยเนนการสรางความสัมพันธ
ใกลชิดมากขึ้น เชน การขายตรง นำเอาระบบ CRM เขามาใช หรือการสงตรง
ถึงบาน เพื่ออำนวยความสะดวกใหมากขึ้น ถือเปนกลุมที่โนวนามยากที่สุด
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1 ใน 5 ของรายได ใชกับการดูแลสุขภาพ แจกแจง มาไดวา

สัดสวนการใชจาย

ใชจายประจำวัน 30%
เงินออมลงทุน 25%

ตรวจสุขภาพประจำป 75%

เร�องออกกำลังกาย (65%)

BEST OF

FILM 2013
1 DOVE REAL BEAUTY SKETCHES

โฆษณาจาก DOVE ที่ตองการใหสาวๆทุกคนไดเห็นคุณคาและมั่นใจในตัวเอง
http://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk

ดูแลสุขภาพ
20%
ซื้อของฟุมเฟอย 15 %

อ�นๆ

10 %

เลือกทานอาหารเสริม (51%)

C R E A T I V I T Y - O N L I N E
เว็บไซตชื่อดังและไดรับความนาเชื่อถือดานโฆษณาและไอเดียสรางสรรค
คัดเลือกภาพยนตรโฆษณายอดเยี่ยมของ ป 2013 (BEST OF FILM 2013)
ไว 10 เรื่อง โดยตัดสินจากไอเดียและ EXECUTION มีดังนี้

4 IBM: WORLD'S SMALLEST MOVIE
โฆษณาที่เล็กที่สุดในโลก ซึ่งสรางจาก
“โมเลกุล” โดยเทคนิค Stop Motion
ทั้งนี้เพื่อโปรโมตเทคโนโลยีจัดเก็บ
ขอมูลของ IBM
http://www.youtube.com/watch
?v=oSCX78-8-q0

8 BUDWEISER: CLYDESDALES

โฆษณาเบียร BUDWEISER ที่นำเอามาวัยเด็ก มาสรางเรื่องราวผูกพันกับ
เจาของไดอยางซึ้ง
http://www.youtube.com/watch?v=tTbLBL2P6YA

5 AT&T: IT CAN WAIT

โฆษณาของ AT&T ที่เลาถึงความอันตรายและนากลัวของการขับรถไป
และแชตไปดวย
http://www.youtube.com/watch?v=_BqFkRwdFZ0

9 KMART: SHIP MY PANTS

โฆษณาของไฮเปอรมารเก็ต ที่ชูจุดขายเรื่องบริการสงฟรีถึงบาน (DELIVERY)
พรอมกับมุขตลกคำวา Ship กับ Shit
http://www.youtube.com/watch?v=I03UmJbK0lA

2 VOLVO'S THE EPIC SPLIT

โฆษณาที่โชวสมรรถนะของเครื่องยนตรถบรรทุก VOLVO และสราง
ความฮือฮากันอยางมาก
http://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10

6 TULLAMORE: THE OTHER WALL

โฆษณาของ TULLAMORE เหลาวิสกี้จากไอรแลนด ที่เลาถึงเพื่อนที่ตองอำลา
จากลุมไปแตงงาน
http://www.youtube.com/watch?v=h81oiF7VIOw

10 APPLE: INTENTION
3 GEICO: HUMP DAY

โฆษณาโจกสไตลอเมริกัน ที่เลนคำวา HUMP (อูฐ) กับ HUMP DAY (วันพุธ)
http://www.youtube.com/watch?v=kWBhP0EQ1lA

7 CHIPOTLE: THE SCARECROW

โฆษณาของ APPLE ที่นำเอา “จุด” (DOT) ออกมาถายทอด BRAND VALUE
แบรนด Apple ที่ใชในการสรางสรรคผลิตภัณฑแตละชิ้น
http://www.youtube.com/watch?v=VpZmIiIXuZ0

โฆษณารานอาหารเมกซิกัน ที่เลาถึงเบื้องหลังอันสุดโหดรายของการเลี้ยงสัตว
และผลิตอาหาร
http://www.youtube.com/watch?v=lUtnas5ScSE

FEBRUARY 2014 ISSUE

FEBRUARY 2014 ISSUE

GUERILLA MARKETING

บริษัทประกันกับพีอารสุดระห่ำ แกลงนำเรือดำน้ำ
มาผุดกลางเมืองมิลาน ดังทั่วโลกา

การซื้อประกันคือการยอมจายเงินเพื่อปองกันเหตุรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
แตคนก็อาจจะละเลย เพราะมันเปนแค “ความนาจะเปน” ดังนั้น จึงตองเปนหนาที่
ของบริษัทประกันที่จะชี้ใหเห็นวา “ไมวาอะไรก็เกิดขึ้นได!” ดังนั้นควรรีบซื้อประกัน
ไวกอน ทางทีมงานของ EUROP ASSISTANCE บริษัท ประกันจากอิตาลีที่จะฉาย
ภาพนี้ออกเปน EXECUTION เด็ดๆ กัน
ทีมงานเลือกใชกลยุทธแบบ GUERILLA MARKETING ในการจงใจนำเอาซากของเรือ
ดำน้ำขนาดใหญ มาตกแตงใหเหมือนบังเอิญผุดขึ้นจากพื้นดิน ซึ่งไปโผลที่ไหนก็ไม
โผลตองโผลใจกลางเมืองมิลานที่ทั้งคนทองถิ่น และนักทองเที่ยวเพียบ ทั้งยังมีที่กั้น
พรอมการดมากมายไมใหคนเขาไปยังที่เกิดเหตุ
ใครเห็นเหตุการณแบบนี้ก็ตองอึ้งเปนไกตาแตก เทานั้นยังไมพอ ทางทีมงานก็จัด
ฉากถายเหตุการณเบื้องหลัง โดยใชตัวแทนหลายๆ คนไมวาจะเปนหนุมอารมณรอน
ที่ขับรถมาแลวก็ตองไปตอไมได
หรือนักขาวสาวจากชอง LIFE NEWS 24 คอยรายงานขาวการเปนตายของผูบาดเจ็บ
จากเหตุการณเรือดำน้ำบุกเมืองมิลาน และสุดทายคือ เก็บตกภาพเบื้องหลังที่เตรียม
รถพยาบาล รถดับเพลิง แมกระทั่งทหารเรือ มาเขาฉากเพียบ เรียกยอดวิวจากคลิป
ไดมากมาย ทำใหแคมเปญหวือหวางบเยอะนี้รูจักไปทั่วโลก ไอเดียล้ำเหนือ
จินตนาการนี้เปนของ M&C SAATCHI MILANO
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