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Think Positive, Think BSC 
ให้ผู้หญิงคิดบวกยิ่งสวยขึ้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC Cosmetology เครื่องสำอางที่มียอดขายอันดับ 1 ของเคาน์เตอร์

เครื่องสำอางในประเทศไทยนับตั้งแต่ถือกำเนิดแบรนด์ในปี2548ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จากผู้บริโภค ที่ผ่านมาเครื่องสำอาง BSCCosmetology ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อสร้าง

ภาพลกัษณท์ีด่แีกแ่บรนด์และรว่มเปน็สว่นหนึง่ในการทำสิง่ดีๆ ใหแ้กส่งัคมโดยในปนีี้BSCCosmetology

ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยคิดบวกภายใต้ชื่อ “Think Positive, Think BSC” ด้วย

Slogan “BSC Cosmetology ให้ผู้หญิงคิดบวกยิ่งสวยขึ้น” ด้วยแนวความคิดที่ต้องการเห็นผู้หญิงไทย

เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่สังคม โดยการเปลี่ยนวิธีคิดของผู้หญิงให้เป็นผู้ที่คิดบวก อีกทั้งยังเป็น

การตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์อีกด้วย

กลยุทธ์คือการใช้พรีเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความงามระดับโลก และมีความคิดบวก คือ

คุณนาตาลี เกลโบวา มิสยูนิเวิร์สปี 2005 เป็น Brand Beauty Ambassador โดยเผยแพร่ภาพยนตร์

โฆษณาสินค้าแป้งเค้ก Expert White ซึ่งเป็นสุดยอดนวัตกรรมของแป้งรองพื้นที่ตอบทุกความต้องการ

ของผู้หญิง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BSC Cosmetology ให้ผู้หญิงคิดบวกยิ่งสวยขึ้น” ออกอากาศผ่านสื่อ

โทรทัศน์ตลอดช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรม อีกทั้งจัดกิจกรรมเขียนโปสการ์ดคิดบวก เพื่อร่วมแบ่งปัน

ประสบการณ์การคิดบวก เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท โดยเปิดตัวแคมเปญนี้ ณ

ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งได้รับเกียรติจากผู้หญิงคิดบวกทั่วประเทศมาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม

ในส่วนของการตัดสินข้อความ (โปสการ์ดคิดบวก) ที่ได้ร่วมส่งเข้ามามากกว่า 10,000 ใบนั้น

ได้รับเกียรติจากผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในแวดวงสังคมร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินข้อความคิดบวก

ครั้งนี้ด้วยอีกทั้งยังเผยแพร่โครงการฯเข้าไปในสถาบันการศึกษาและอาคารสำนักงานทั่วประเทศ

แคมเปญThinkPositive,ThinkBSCนี้ส่งผลให้ยอดขายในปี2007ของBSCCosmetology

ในกลุ่มแป้งเค้กที่โฆษณามีอัตราโตกว่า50%และส่งผลให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย

นอกเหนือจากความสำเร็จในเรื่องการทำการตลาดแล้วยังเป็นมิติใหม่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้

แก่สังคมโดยข้อความคิดบวกที่ได้รับรางวัลจะนำมาตีพิมพ์ในสมุดบันทึก(BSCorganizer)เพื่อมอบเป็น

ของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้า และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งนี้เพื่อจุดประกายความคิดบวกให้เกิดขึ้น

ในสังคมไทยต่อไป

การแข่งขันคือการทำให้คนเราต้องคิดต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

51-03-117_013-044_new25_1C_W.ind28   28 3/25/08   8:50:13 PM



Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy : 

รายงาน
ป
ระจำปี2550

A
N
N
U
A
LR

E
P
O
R
T
2007

29

Think Positive, Think BSC 
ให้ผู้หญิงคิดบวกยิ่งสวยขึ้น

BSCCosmetology,Thailand’stop-sellingcountercosmeticsincethebrand’sinception
in2005,hasbeenoverwhelminglyrespondedtobyThaiconsumers.Todate,BSCCosmetology
has sponsoredmany events and activities designed to build the brand’s image and bring
about social benefits.This year, BSC Cosmetology organized a special campaign entitled
“ThinkPositive,ThinkBSC”withtheslogan,“BSCCosmetologyenhancesbeautyinpositive-
thinkingwomen”reflectingaconceptthatwishestoseeThaiwomenasasocialdrivingforce
bypersuadingthemtothinkpositively,and,therebyre-iteratingitspositionasthenumber-
onebrand.

Theworld-classbeautyandpositive-thinker,the2005MissUniverse,NatalieGelbova,
was used as an endorser and brand beauty ambassador in the advertising campaign for
ExpertWhitepowdercake,whichisastate-of-the-artinnovationinfoundationpowdercake
thatmeets all women’s needs, under the concept “BSCCosmetology enhances beauty in
positive-thinking women.” The advertisement was aired constantly on television during the
campaign promotion and the positive-thinking postcard writing contest, where participants
sharedpositive-thinkingexperiencesandcompetedforprizesworthover300,000baht.The
campaignwas launchedatSiamParagon,withahugenumberofpositive-thinkingwomen
nationwideattending.

The contest jury for the more than 10,000 positive-thinking postcards entries, was
drawn from celebrities and social dignitaries. The campaign was publicized in educational
institutionsandofficesnationwide.

TheThinkPositive,ThinkBSCcampaignhelpedboostthesaleofBSCCosmetology
in powder cake in 2007 by 50% and introduced an awareness of the brand to its target
consumers.

In addition to itsmarketing success, itwas also an initiative for social contribution.
Thewinningpositive-thinkingmessageswerepublishedinBSCorganizersthatweregivenas
NewYeargiftstocustomersandpublicizedinthemassmediainordertoenergizepositive
thinkinginThaisociety.

Competitioniswhatmakesmenfullyobservantandalertatalltimes.
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