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nโครงการบัตรสมาชิกHis&HerPlusPoint
l ข้อเสนอ ‘คุณค่า ลูกค้า’ (Customer Value Proposition) นั้นประกอบด้วยคุณสมบัติแห่งตัวสินค้า 

บริการ ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ (product / service attributes, relationship and image) ที่ 
เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจเหนือความพึงพอใจและ 
น้อมนำเสมือนลูกค้าเป็นหุ้นส่วนของแบรนด์ 

 
l กิจกรรม His & Her Plus Point สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรสมาชิก จึงทำหน้าที่พิเศษเพื่อสร้างความ 

สัมพันธ์กับลูกค้าผู้ซื้อปลีกสินค้าในแบรนด์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
(มหาชน) และเพื่อมอบคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า 
สถิติล่าสุดของปีนี้ His & Her Plus Point มีสมาชิกมากกว่า 700,000 ราย ที่เข้าร่วมโครงการนี้และ 
เติบโตมากขึ้นทุกวัน 

 
l วิธีการเข้าร่วมโครงการของลูกค้า และประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ : 
 1. สมัครเป็นสมาชิกเมื่อเป็นลูกค้าผู้ซื้อได้ที่ร้านค้าปลีก ที่มีป้ายสัญลักษณ์ His & Her Plus Point  
  อาทิเช่น Central, Robinson, The Mall, His & Her Shop และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป 
 2. ลูกค้าจะได้คะแนนสะสมจากการซื้อ 1 คะแนนต่อมูลค่ายอดซื้อ 25 บาท โดยคะแนนสะสมใช้แลก 
  รับของสมนาคุณได้ฟรี 
 3. กิจกรรมที่ลูกค้าสมาชิกจะได้รับหรือมีสิทธิเข้าร่วม อาทิเช่น : 
  • His & Her Newsletter วารสารที่ส่งให้สมาชิกทุก 2 เดือน โดยมีคอลัมน์แนะนำสินค้าใหม่  
   (Trend Talk) โปรโมชั่นพิเศษ (Special Promotion) ของรางวัลพิเศษประจำเดือน (Special 
   Reward) สิทธิพิเศษเพื่อชาวสมาชิก (Special Privilege) และกิจกรรมพิเศษ (His & Her 
   Workshop) 
  • SMS บริการแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ 
  • เวบ็ไซต ์(www.hisherpoint.com) สมาชกิ His & Her Plus Point สามารถตดิตามขา่วสารตา่งๆ 
   รวมทั้งทำธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวของท่านเอง อาทิ เช็คยอดคะแนนสะสม แลกของรางวัล 
  • การ์ดเชิญในโอกาสพิเศษต่างๆ อาทิเช่น งาน His & Her Party งานเปิดตัวแบรนด์สินค้า การ์ด 
   โปรโมชั่นวันเกิด     
  • His & Her Call Center บริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 
   08.00-17.00 น. และระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (IVR) อำนวยความสะดวกให้กับ 
   สมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง เรื่องตรวจสอบคะแนนสะสม และการแลกของรางวัล 
 
l การพัฒนาโครงการ His & Her Plus Point สู่อนาคตด้วย RFID  
  บริษัทฯ กำหนดให้มีแผนการลงทุนพัฒนาโครงการนี้ โดยการนำเอาเทคโนโลยียุคใหม่ RFID  
 (Radio Frequency Identification) มาประยุกต์ใช้กับบัตร His & Her Plus Point และมุ่งเน้นไปใน 
 เรื่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ (Product) บริการ (Service) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) เพื่อ 
 ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่าย ในรูปแบบของระบบ 
 Interactive Multimedia ซึ่งจะสามารถเสนอบริการและสินค้าที่ตรงกับความต้องการ และพฤติกรรม 
 ของสมาชิกแต่ละราย อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดให้กับสมาชิกต่อไป 
  
  “His & Her Plus Point” พร้อมจะเป็นส่วนสำคัญผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 
อีกทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้บริโภค 

ผลักน้ำออกไป น้ำไหลเข้ามา วักน้ำเข้ามา น้ำไหลออกไป 
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n His & Her Plus Point Membership Program
l The Customer Value Proposition consists of the attributes of products/services and the   
 relationship and image that respond to the full range of target customers, with the goal of   
 reaching beyond customer satisfaction and involving customers in a brand partnership. 
 
l His & Her Plus Point activities for card members are organized specially to foster a  
 relationship with retail customers of the brands of the I.C.C. International Public Company  
 Limited and to optimize value for customers.  
 To date, His & Her Plus Point has more than 700,000 members who have joined the   
 programme and membership is getting stronger everyday. 
 
l Means of entering the program and Customer Benefits : 
 1. Subscription made at point of purchase in retail shops marked with the sign “His & Her   
  Plus Point”, such as Central Department Store, Robinson Department Store, The Mall   
  Department Store, His & Her Shop and all leading department stores. 
 2. Customers will earn 1 point for every purchase of 25 baht. Accumulated points can   
  be used to redeem bonus prizes without charge. 
 3. Members are entitled to: 
  • His & Her Newsletter, a bi-monthly journal which features Trend Talk, a column introducing   
   the latest, new Products, Special Promotions, Special Rewards of the Month, Special  
   Membership Privileges and the His & Her Workshop. 
  • SMS notifying news of promotions and special activities on cell phones 
  • News follow-up and interaction at <www. hisherpoint.com>, where transactions, such   
   as checking accumulated points and redeeming prizes, can be made instantly,  
  • Invitations to special occasions, such as His & Her Parties, Product and Brand launches   
   and promotional birthday cards 
  • His & Her Call Center for the service of members, open everyday from 8 a.m., to 5   
   p.m., and an interactive voice service (IVR) which facilitates 24-hour inquiries from   
   members checking on accumulated points and prize redemption 
 
l Updating the His & Her Plus Point Program with RFID 
  The company has set up a plan to invest on in this project, using the newest RFID   
 technology (Radio Frequency Identification) for the His & Her Plus Point card and focuses   
 on facilitating and expediting product presentation service and promotion with precision and   
 value for money. Interactive Multimedia will offer customers relevant service and products   
 according to their individual needs and behavior, which will result in optimum customer   
 satisfaction. 
   
  His & Her Plus Point is ready to push ahead in business, securely, while providing 
optimum customer satisfaction. 
 

When you push water away, it keeps flowing back in. When you paddle it in, it keeps flowing away. 
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