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เกี่ยวกับเรา
Phuket.Net ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดย GLAD 
Enterprises Co. Ltd ซึ่งเป็น บริษัทฯ ที่ประสบความ
สำาเร็จอย่างสูงในการให้บริการรับจองห้องพักโรงแรม 
ผ่านทางเว็บไซต์ directrooms.com ซึ่งมีโรงแรม
มากกว่า 127,000 โรงแรม ในประเทศมากกว่า 100 
ประเทศจากทั่วโลก

ด้วยความภูมิใจในจังหวัดภูเก็ตของเรา Phuket.
Net จึงมุ่งมั่นเพื่อที่จะเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งที่เพียบ
พร้อมไปด้วย ข้อมูลของจังหวัดภูเก็ต, ข้อมูลการท่อง
เที่ยว และ กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่ออำานวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น รวมไปถึง
ชาวต่างชาติที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นที่พำานัก หรือ 
ตั้งถิ่นฐาน อีกทั้งยังสร้างสรรค์ Phuket’s primary 
Business Directory ซึ่งให้ความสำาคัญกับข้อมูลที่ถูก
ต้องแม่นยำา ทันสมัย ทั้งยังเชื่อมโยงและเข้าถึงกลุ่มผู้
ใช้บริการได้อีกด้วย

ตามความตั้งใจที่จะพัฒนาการให้บริการที่ดีที่สุด
สำาหรับลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซต์ Phuket.Net เรา
จึงได้รวบรวมกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกับความ
ต้องการอันหลากหลายที่เพิ่มขึ้นด้วย

“มีตำาแหน่งอยู่ในหน้าแรกของ 
Google”

“ผู้เข้าชม 80,000 รายต่อเดือน”

“คุณพลาดอะไรไปบ้างหรือเปล่า?”

สิ่งที่เรามีให้
เราช่วยให้ผู้เข้าชม “รู้ว่าคุณทำาอะไร คุณอยู่ที่ไหน 
ติดต่อคุณโดยตรงได้อย่างไร“  เพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้
เป็นไปได้ง่าย เราขอนำาเสนอบริการใหม่ๆ มากมาย 
เพื่อโปรโมต

ธุรกิจท้องถิ่น และ เป็นธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตอย่าง
มั่นคงของภูเก็ตอีกด้วย

เครือข่ายสังคมออนไลน์่ผ่าน Phuket.Net

•	 เปิดโอกาสให้คุณได้รับทราบความคิดเห็นต่าง ๆ 
จากลูกค้า ผู้ใช้บริการได้โดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจของ
คุณ

•	 เป็นศูนย์กลางสำาหรับผู้เยี่ยมชมทั่วไปรวมไปถึงคน
ท้องถิ่นที่ต้องการรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น และ อะไรที่
กำาลังเป็นที่น่าสนใจ ของจังหวัดภูเก็ต

ล้ำาสมัยไปกับ

•	 ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter, Foursquare และ Trip 
Advisor เพื่ิอให้เข้าถึงผู้คนอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะ อย่างสม
ดุลย์

•	  ระบุพิกัดและตำาแหน่งธุรกิจของคุณ, สิ่งน่าสนใจ, 
กิจกรรมต่างๆ, รวมถึง จุดให้บริการที่สำาคัญต่างๆ 
เช่น ตู้ATM และปั๊มน้ำามัน ...ฯลฯ เพื่อให้เป็นแผนที่
ที่มีรายละเอียดถูกต้องและแม่นยำาแห่งหนึ่งของ
ภูเก็ต
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“การเชื่อมโยงทางสังคมออนไลน์ที่่สมบูรณ์แบบ”

อิทธิพลของหลากหลายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, 
Twitter and Foursquare สามารถทำาให้ธุรกิจของคุณ
เข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้างมากกว่าแต่ก่อน และโดยการ
เชื่อมโยงเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านั้นผ่านทางหน้า 
Phuket.Net Directory คุณก็สามารถเข้าถึงลูกค้าที่มี
กำาลังซื้อและกำาลังต้องการจะซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าที่เคยเป็น

“รีวิวจริงจากผู้ใช้บริการ” 

นำาธุรกิจของคุณไปยังจุดสูงสุดด้วยคำาวิจารณ์ ข้อเสนอ
แนะและการให้คะแนนความนิยมจากลูกค้าของคุณ

เว็บไซตต่างๆ เช่น Trip Advisor และ Foursquare ซึ่ง
นำาเสนอรูปแบบใหม่ของการใช้อินเตอร์เน็ต และการหา
ข้อมูลแนะนำาเกี่ยวกับบริการต่างๆ ได้กลายเป็นเครื่อง
มือหลักที่ลูกค้ามักจะใช้ก่อนที่จะตัดสินใจ ซื้อหรือจอง 
ปัจจุบันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า “การบอกต่อปากต่อปาก” 
ผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถช่วยให้ ธุรกิจของคุณ
เติบโตได้เพียงใด

Business Directory
เข้าถึงลูกค้าของคุณก่อนคู่แข่งเพียงเลือกหนึ่งในแพ็คเกจ Business Directory ธุรกิจใหม่ที่น่าตื่นเต้นของเรา คุณ
ก็จะสามารถเข้าถึงลูกค้าคุณด้วยโฆษณาที่กำาหนดเป้าหมายและตรงประเด็น ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ทั่วทุกมุมโลกหรือ
อยู่ในละแวกเดียวกัน ในราคาไม่เกินวันละ 19 บาท

หน้า Phuket.Net Directory ของคุณ ใช้งานง่าย โดยใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที  เรามีรหัสสำาหรับการเข้าใช้งาน 
ซึ่งทำาให้คุณสามารถเข้าไปทำาการเปลี่ยนแปลง และ ทำาข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เราเชื่อมั่นว่า แพคเกจ ที่มีคุณภาพของเราจะคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในตลาด ณ ปัจจุบัน
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Business Directory - แพ็คเกจมืออาชีพ
แพ็คเกจมืออาชีพ ประกอบด้วย

คำาอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

รูปภาพ 20 รูปที่คุณเลือกและสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความต้องการของคุณ
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร, 
อีเมล์, เวลาทำาการ

Phuket.Net 360 Tour

โลโก้

แผนที่ ที่ตั้งสถานที่ธุรกิจของคุณ

รายละเอียด ประเภทของสินค้าและบริการของคุณ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากลูกค้า
ของคุณ
เชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจที่สำาคัญของคุณบนหน้าอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง Phuket.Net Directory

ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ / Facebook / Twitter / 
Foursquare / Trip Advisor accounts

แบบฟอร์มการติดต่อจากลูกค้า เพื่อให้เข้าถึงคุณได้
โดยตรง

 ตั้งชื่อกิจการของคุณเพื่อใช้ในการติดต่อภาย
ใต้เครือข่ายของเรา เช่น www.phuket.net/
yourbusinessname
เชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจของคุณเข้ากับหน้าข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ของ Phuket.Net

ชมตัวอย่างได้ที่
ร้านอาหาร

www.phuket.net/davinci/

www.phuket.net/baanrimpa/

บาร์

www.phuket.net/east88/

โรงแรม

www.phuket.net/serenityterraces/

เรือยอร์ชเหมาลำา

www.phuket.net/davinciyachtcharters/
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Business Directory - แพกเกจมาตรฐาน
แพ็คเกจมาตรฐาน ประกอบด้วย

คำาอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

รูปภาพ 4 รูปที่คุณเลือกและสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความต้องการของคุณ
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร, 
อีเมล์, เวลาทำาการ

แผนที่ ที่ตั้งสถานที่ธุรกิจของคุณ

รายละเอียด ประเภทของสินค้าและบริการของคุณ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากลูกค้า
ของคุณ
เชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจที่สำาคัญของคุณบนหน้าอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง Phuket.Net Directory

ชมตัวอย่างได้ที่
www.phuket.net/directory/

...และค้นหา:

ร้านอาหาร:

La Boucherie

Smile Restaurant

บาร์:

Skyla Beach Club

โรงแรม:

Royal Phawadee

ดำาน้ำา:

All For Diving
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ทัวร์ 360º องศาเสมือนจริง
โฆษณาธุรกิจของคุณแบบ 360º องศากับทัวร์เสมือนจริงของเรา

มีเฉพาะในแพคเกจแบบ ‘มืออาชีพ’ ในรายนามธุรกิจของ Phuket.Net เท่านั้น และยังสามารถ
นำาไปใช้ ในเว็บไซต์ และ Facebook Page ของท่านได้อีกด้วย

ตัวอย่างทัวร์ 360º องศา
www.phuket.net/360/

ร้านอาหาร

www.phuket.net/davinci/

วิลล่า

www.phuket.net/property/

      ตัวอย่าง Facebook App:
www.facebook.com/davinciphuket

เพราะเหตุใดจึงต้องเป็นทัวร์แบบ 360º องศา? 
จากการวิจัยพบว่าการเพิ่มทัวร์แบบ 360º องศามีประโยชน์อย่าง
มากได้แก่่

• ผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 13%.

• อัตราการคลิกมากกว่าสถิติที่แสดง 4-5 ครั้ง

• มีอัตราการกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมเป็น 2 เท่า
จากการเปรียบเทียบ

• มีอัตราการขายมากกว่าธุรกิจที่ไม่มีเนื้อหาหลากหลายถึง 46%

เทคโนโลยีการผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับ
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พื้นที่โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว
หลายต่อหลายครั้ง ว่าเป็นรูปแบบทางการตลาด ที่
มีประสิทธิภาพมาก จากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กว่า 
80,000 คนจากทั่วโลกในแต่ละเดือน ทำาให้เรากล้า
รับประกันว่า ธุรกิจของคุณจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของ
คุณได้อย่างกว้างขวาง

ทำาไมต้อง Phuket.Net?

Phuket.Net ไม่ได้เป็นแค่เว็บไซต์ แต่เป็นช่องทางที่
ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้คุณได้สื่อสารกับลูกค้า แต่ยัง
หมายถึงลูกค้าสามารถติดต่อคุณได้อีกด้วย หน้าต่างๆ
ของเรา มีข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรม สถานที่ และ วิธีการ
เดินทางสำาหรับภูเก็ต โดยมีผู้คนหลายพันคนต่อวันเข้า
เยี่ยมชมข้อมูลเหล่านี้จะมีทางใดอีกที่จะเข้าถึงลูกค้าที่
กำาลังวางแผนท่องเที่ยวในวันหยุด ท่องราตรี หรือแม้
กระทั่งช๊อปปิ้ง ได้ดีกว่านี้?

“ระบบโฆษณาอัจฉริยะ”

เมื่อคุณเลือกใช้หนึ่งในแพ็คเกจโฆษณาอัจฉริยะของเรา 
ธุรกิจของคุณจะถูกเชื่อมโยงไปทั่วเว็บไซต์ Phuket.net 
โดยจะแสดงในทุกๆส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามประเภท
ของธุรกิจ พื้นที่หรืออื่นๆ ลองจินตนาการดูว่าจะเกิด
อะไรขึ้นถ้าคุณสามารถได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณ
โดยการใช้ ระบบโฆษณาที่ล้ำาสมัยของเรา ที่ช่วยลด
การไม่สนใจโฆษณาของผู้ชม “ad blindness” โดยการ
จำากัดจำานวนพื้นที่โฆษณาและแสดงเฉพาะโฆษณาที่
เกี่ยวข้องและตรงตามจุดประสงค์เท่านั้น

“การวางตำาแหน่งป้ายโฆษณา”

แสดงป้ายโฆษณาตามภาษาท้องถิ่นของผู้เข้าชม เวป
ไซต์ของเราได้รับการออกแแบบให้อ่านการตั้งค่า
ภาษาจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้เยี่ยมชมเวปไซต์เพื่อให้
เราสามารถแสดงโฆษณาให้แก่ผู้ชมเป็นภาษาท้องถิ่น
นั้นเป็นการเฉพาะได้บริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้
มีให้สำาหรับลูกค้าที่เลือกใช้แพ็คเกจ Site-Wide และ 
Section-Wide โดยบริการนี้จะช่วยให้คุณสามารถ
ออกแบบการโฆษณาเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆได้

พื้นที่โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์
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สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์์ Phuket.Net

Thailand 28%

Australia 14%

USA and Canada 9%

Singapore 7%

UK 7%

Russia 4%

Malaysia 4%

Hong Kong 3%

Europe 15%

Rest of Asia 5%

Other countries 8% 

Travel 24%

Attractions and things to do 20%

Real Estate 15%

Accommodation 12%

Living in Phuket 9%

Nightlife & Dining 8%

Shopping 7%

Other 5%

ประเภทผู้เข้าชมเว็บไซต์แบ่งตาม

ผู้เข้าชมแบ่งตาม

จากเดือนธันวาคม 2012 - เดือนมีนาคม 2013  (Google Analytics)

จากเดือนธันวาคม 2012 - เดือนมีนาคม 2013  (Google Analytics)
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เวลาโดยเฉลี่ยของผู้เข้าชมเว็บไซต์อยู่ที่คนละ 3.50 นาที

ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์โดยเฉลี่ยคนละ 4.61 หน้า

Google.com ลำาดับแสดงผลการค้นหาบนกูเกิ้ลของ Phuket.Net
Term Page Top 10

Phuket 1

Things to do in Phuket 1

Phuket real estate 1

Phuket restaurant 1

Phuket nightlife 1

Phuket shopping 1

Phuket thailand 1

Phuket beaches 1

Living in Phuket 1

Visit Phuket 1
  

ข้อมูลถูกต้อง เมื่อเดือนมีนาคม 2013

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ Phuket.Net

Google Analytics
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แบบแผน Business Directory 
 

มืออาชีพ มาตรฐาน

คำาอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล์

จัดหมวดหมู่ประเภทสินค้า และบริการของคุณ

แผนที่

ความคิดเห็นจากผู้เข้าชม ต่อธุรกิจคุณ

รูปภาพ

เว๊บไซค์ลิงค์

รายการสินค้าและบริการ

หน้าแสดงข้อมูลของคุณจะอยู่ในตำาแหน่งที่โดดเด่นสะดุดตา ดึงดูดให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้า
และบริการของคุณได้โดยง่าย
Businesses TripAdvisor + Facebook + Twitter + Foursquare widgets

หน้าแสดงงานอีเว้นท์ของคุณจะอยู่ในตำาแหน่งที่โดดเด่นสะดุดตา ดึงดูดให้ลูกค้าเข้าถึง
สินค้าและบริการของคุณได้โดยง่าย
หน้าแสดงข้อมูลของคุณจะอยู่ในตำาแหน่งที่โดดเด่นสะดุดตาบนหน้าอื่นๆ บน Phuket.Net

โลโก้

แบบฟอร์มการติดต่อจากลูกค้า

URL ชื่อร้าน (ตัวอย่าง เช่น www.phuket.net/sunsetrestaurant/)

ข้อเสนอและโปรโมชั่น

ไม่มีโฆษณาอื่นๆ แทรกหรือแสดงอยู่ในหน้าข้อมูลของคุณ 

6,900 3,900

ราคานี้คิดเป็นหน่วยไทยบาทต่อปีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

360º Virtual Tours
บริการพิเศษสำาหรับแพ็คเกจมืออาชีพ 

ราคา

ภาพแบบพาโนราม่า 360 องศา  1 ภาพ 3,000
ภาพทัศนียภาพรอบทิศเพิ่มเติมต่อ  1  ภาพ 2,000

Facebook 360º App ฟรี
 
ราคานี้คิดเป็นหน่วยไทยบาทต่อปีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รูปภาพ 20 

สินค้า 10 ชนิด

รูปภาพ 4 

สินค้า 4 ชนิด

ราคาค่าบริการ
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แพ็คเกจให้บริการโฆษณาแบบแบนเนอร์
Price

ไซต์ไวด์ (Site-Wide) 5,000 *
เซคชั่นไวด์ (Section-Wide) 3,500 *
คีย์เวิร์ด (Keyword) 1,000 **

 
ราคาเป็นเงินบาท ต่อเดือนและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ระยะเวลาขั้นต่ำาของสัญญาในแพ็คเกจโฆษณาแบบ ไซต์ไวด์ (Site-Wide) และ เซคชั่นไวด์ (Section-Wide) คือ 3 เดือน ส่วนหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
“Property” นั้นจะไม่มีพื้นที่ให้โฆษณา

** ระยะเวลาขั้นต่ำาของสัญญาในแพ็คเกจแบบ คีย์เวิร์ด (Keyword) คือ 12 เดือน

คีย์เวิร์ดที่ให้มีดังนี้
Price

ที่พัก (Accommodation) 1,000
ธุรกิจ (Business) 1,000
ดำาน้ำา (Diving) 1,000
การศึกษา (Education) 1,000
ครอบครัว (Family) 1,000
กอล์ฟ (Golf) 1,000

สุขภาพ (Health) 1,000
กฏหมาย (Legal) 1,000

ทะเล (Marine) 1,000
สีสันยามค่ำาคืน (Nightlife) 1,000
อสังหาริมทรัพย์ (Property) 1,000
ร้านอาหาร (Restaurants) 1,000
ช้อปปิ้ง (Shopping) 1,000
สปา (Spas) 1,000
กีฬา (Sports) 1,000
ทัวร์ (Tours) 1,000
การแต่งงาน (Weddings) 1,000

ราคาเป็นเงินบาท ต่อเดือนและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


