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Natalie by BSC 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Natalie by BSC เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในปี 2550 ภายใต้แนวความคิด  
“Happy & Beautiful สวยสมดลุ” โดยการรว่มมอืทางการคา้ระหวา่ง นาตาล ีเกลโบวา มสิยนูเิวริส์ ป ี2005 
และบรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั (มหาชน) ซึง่เลง็เหน็วา่ผูห้ญงิไทยใสใ่จสขุภาพและดแูลตวัเอง
ดีขึ้น ทั้งรูปร่าง ผิวพรรณ และเส้นผม อีกทั้งการเจริญเติบโตในธุรกิจอาหารเสริมมีอัตราการเจริญเติบโต 
ที่สูง ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในสินค้ากลุ่มนี้ภายใน 3-5 ปี ข้างหน้า 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Natalie by BSC มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงที่ใส่ใจสุขภาพในช่วงอายุ  
18-60 ปี ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงาน หรือ ในกลุ่มผู้ที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพที่อาศัยในชุมชนเมือง จากผลการ
วิจัยพบว่า กลุ่มที่ไม่รับประทานอาหารเสริมมีเหตุผลหลักตรงกันคือ มีความรู้สึกว่าเป็นยา จากแนวคิดนี้
บริษัทฯ จึงคิดค้นและพัฒนาจนทำให้เกิดนวัตกรรม “อาหารเสริมในรูปแบบเจลลี่” ซึ่งถือเป็นโอกาส
ทางการตลาดที่สำคัญที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยได้ออกผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบแคปซูล และ
เจลลี่ ได้แก่        

- Co Enzyme Q10 ช่วยในเรื่องการกำจัดอนุมูลอิสระ ชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์ ทำให้ 
 ผิวพรรณ เปล่งปลั่งสดใส  
- Ginkgo Biloba ช่วยปกป้องสมองจากการถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระ ช่วยให้เซลล์ประสาท 
 ทำงานได้ดีขึ้น 
- Amino Acid ลดการสะสมปริมาณไขมันในร่างกาย ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ   
- Collagen ทำให้ผิวพรรณมีความชุ่มชื้น นุ่มนวล สดใส ชะลอการเกิดริ้วรอย  
ราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 140-1,000 บาท ในการทำการตลาดช่วงแรกจัดให้มี Trial set ในราคา

พิเศษ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 
ช่องทางการจัดจำหน่าย จะจำหน่ายในเคาน์เตอร์เครื่องสำอาง BSC Cosmetology ในห้างสรรพ

สินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และในร้านสะดวกซื้อ 7 - 11 ทุกสาขาทั่วประเทศ 
แนวทางการตลาด บริษัทฯ เน้นเรื่องการทำบีโลว์เดอะไลน์ เพื่อให้เกิดการทดลองใช้สินค้าโดยตรง

กับลูกค้า มีคุณนาตาลี เกลโบวา เป็นทูตความงาม (Brand Ambassador) ไปแนะนำผลิตภัณฑ์ด้วยตัว
เอง ทั้งในรูปแบบของ Workshop และ Roadshow ทั่วประเทศ โดยใช้การสื่อสารทางการตลาดผ่าน
แมกกาซีนเพื่อสุขภาพ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในร้านสะดวกซื้อในเบื้องต้น  

ร่างกายต้องการอาหารกายฉันใด จิตใจต้องการอาหารใจฉันนั้น 
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Natalie by BSC is a dietary supplement product launched in 2007 as the result of a 
trading partnership between Miss Universe 2005, Natalie Gelbova, and the I.C.C. International 
Public Company Limited under the concept of “A Beauty Balance of the Happy and Beautiful”. 
The joint-venture was created in recognition of the fact that Thai women are becoming more 
health-conscious and take better care of themselves by looking after their own physical fitness, 
skin care and hair care. Moreover, the dietary supplement industry was seen to be growing 
stronger thus giving the company the chance of increasing its market share in this product 
category in the next 3-5 year period. 

The dietary supplement, Natalie, by BSC targets health-conscious women of between the 
ages 18-60 years old, including working women and urban residents with incipient health 
problems. Research shows that non-food supplement users have a common rationale for their 
non-use-an impression that a food supplement is medication. To quell this concern, the 
company has undertaken innovative research and development in manufacturing a “dietary 
supplement in a jelly format”, which is perceived to have created a significant marketing 
opportunity to broaden the spectrum of target consumers. Both capsule and jelly formats have 
been introduced in the following variants: 

- Co enzyme Q10, which helps in eradicating free radicals, slowing down cell degeneration   
  and enhancing the radiance of the complexion. 

- Ginkgo Biloba, which helps in protecting the brain from the degeneration caused by free   
  radicals by enhancing the activation of nerve cells. 

- Amino Acid, which reduces the accumulation of body fat and rebuilds muscles. 
- Collagen, which moisturizes, softens and brightens the skin, as well as being as anti-  

  wrinkle and anti-aging agent. 
Sale prices range from 140-1,000 baht. During the initial marketing campaign, a trial set 

is to be sold at a special price, so that the target consumers will have the chance of a trial use. 
The distribution channel is via BSC Cosmetology sales counters nationwide in leading 

department stores, as well as at all 7-Eleven convenience stores. 
As far as the marketing strategy is concerned, the company is focusing on below-the-line 

marketing in order to introduce the product line directly to trial consumers. Natalie Gelbova, as 
the Brand Ambassador, will introduce and endorse the product herself by means of workshops 
and road shows nationwide, with advertising via health magazines and publicity posters in the 
said convenience stores. 

Just as the body needs food, the mind needs mental nourishment. 
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