เซ็นทาราฉลองสมาชิกเซ็นทารา เดอะวันการด ทะลุ
ลานคน แจกคะแนนสะสมสุดเซอรไพรสกวาแสนคะ
แนน

โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา ตระหนักถึงเรื่องการสรางสัมพันธภาพอันเหนียวแนน และการรักษาไวซ่ งึ ความ
ไวใจของลูกคา ซึ่งนับเป็ นความทาทายเป็ นอยางมากในอุตสาหกรรมโรงแรม เนื่องจากเป็ นยุคที่มีการแขงขันสูง ทัง้
ระหวางโรงแรมขนาดใหญ แบรนดโรงแรมตางชาติช่ อ
ื ดัง โรงแรมอิสระที่เจาของบริหารงานดวยตนเอง และ
ออนไลนทราเวลเอเจนท ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจเขามาใชบริการของลูกคา ดังนัน
้  การใหความสนใจ
กับการรับฟังความตองการของลูกคา จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการรักษาและสรางฐานลูกคาที่มีความเชื่อมน
ั ่ ในเซ็น
ทารา โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา เซ็นทาราก็คอยมองหาโอกาสเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาใหไดมากที่สุด
โดยพยายามรักษาลูกคาเกาใหกลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง ดวยการรับฟังความคาดหวังและความตองการของ
ลูกคาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทัง้ นี้ ลอยัลตีโ้ ปรแกรมเพื่อสะสมคะแนน “เซ็นทารา-เดอะวันการด” ก็ได
ประกาศการมีสมาชิกครบ 1 ลานคนแรกเมื่อไมนานมานี้ ซึ่งถือเป็ นกาวสําคัญ ในการพิสูจนความสําเร็จและความ
เป็ นที่นิยมของลอยัลตีโ้ ปรแกรมที่เพิ่งเปิ ดตัวมาเพียง 3 ปี ไดเป็ นอยางดี
ทัง้ นี้ เซ็นทาราไดจัดแคมเปญมอบรางวัลฉลองสมาชิกเซ็นทาราเดอะวันการดครบ 1 ลานคน โดยผูโชคดีจะไดรับ
รางวัลคะแนนสะสมสูงถึง 50,000 คะแนน ซึ่งสามารถนําไปใชแทนเงินสดเพื่อแลกรับบริการและของรางวัลอันนา
ประทับใจมากมายไดทันที ทัง้ นี้ คะแนนสะสม 50,000 คะแนน มีมูลคาเป็ นเงินมากกวา 6,000 บาท หรือเทียบ
เทากับการเขาพัก 2 คืน ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนดซ่ งึ มีมาตรฐานระดับโรงแรม 5 ดาว นอกจากนัน
้  ยังมีการจัด
มอบรางวัลแกสมาชิกผูที่ใหการสนับสนุนโรงแรมและบริการตางๆ ของเซ็นทาราอยางตอเนื่อง ดวยการมอบคะแนน
สะสมอีก 50,000 คะแนนใหอีกดวย
บัตรสมาชิกเซ็นทาราเดอะวันการด คือวิธีการตอบแทนลูกคาที่มีความภักดีตอแบรนดเซ็นทารา ซึ่งมอบโอกาสให
สมาชิกรับสิทธิพิเศษอันแสนคุมคา ไมวาจะเป็ นสวนลดเพิ่ม 5% เมื่อจองหองพักออนไลนผานเว็บไซตเซ็นทารา ซึ่ง
จะเป็ นการลดราคาเพิ่มจากราคาที่ลดอยูแลว รวมถึงลดเพิ่มจากราคาโปรโมชน
ั ่ ตางๆ อีกทงั ้ ยังมอบคะแนนสะสมให
เป็ นสองเทา และมอบบริการสัญญาณอินเทอรเน็ต WiFi ฟรี ทุกครัง้ ที่มาเขาพักกับเซ็นทารา โดยไมมีการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมสมาชิกใดๆ และในทุกๆ ปี  ลูกคายังจะไดรับคะแนนสะสมเมื่อมาเขาพักที่โรงแรมและรีสอรททุกแหง
ทัง้ ในประเทศไทย และในตางประเทศ รวมทงั ้ ไดรับคะแนนจากการมารับประทานอาหารที่หองอาหารชน
ั ้ นํามากมาย

ในเครือ หรือเมื่อมาใชบริการสุดผอนคลายที่สปาเซ็นวารี โดยสามารถนําคะแนนสะสมมาแลกหองพักฟรีที่โรงแรมใน
เครือเซ็นทาราทุกแหง โดยไมจํากัดวันเขาพัก นอกจากนัน
้  ยังสามารถใชคะแนนสะสมแลกรับบริการอ่ น
ื ๆ ได ไมวา
จะเป็ นบริการสปา, การอัพเกรดหองพัก หรือการบริการพิเศษอ่ น
ื ๆ
นอกจากนี้ เซ็นทารายังมีนโยบายรับประกันราคาดีที่สุดเมื่อลูกคาจองหองพักผานเว็บไซตเซ็นทาราโดยตรง โดย
สมาชิกทุกคนจะไดรับสิทธิพิเศษนี้ บวกเพิ่มกับสวนลดสมาชิกเซ็นทาราเดอะวันการดอีก 5% ซึ่งเซ็นทาราตงั ้ ใจ
นํ าเสนอประสบการณการการจองหองพักทงั ้ แบบออนไลน และออฟไลนผานเจาหน าที่ที่พรอมใหบริการอยางนา
ประทับใจ เพื่อที่จะมน
ั ่ ใจไดวา ลูกคาและสมาชิกทุกคนจะไดรับการดูแลเอาใจใสอยางดีเยี่ยม
ทัง้ นี้ โปรแกรมสะสมคะแนนสมาชิกของเซ็นทารา สามารถใชรวมกับบัตรเดอะวันการดของเซ็นทรัลรีเทล
คอรปอเรชัน
่ ได โดยเมื่อซ้ อ
ื สินคาที่หางสรรพสินคาในเครือเซ็นทรัล จะไดรับคะแนนสะสมในบัญชี ”เดอะวันการด”
และเมื่อมาใชบริการที่โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา จะไดรับคะแนนสะสมในบัญชี ”เซ็นทาราเดอะวันการด”
โดยสิทธิประโยชนสําคัญของสมาชิกคือ สามารถโอนคะแนนระหวางสองบัญชี เพื่อนําไปแลกรับของรางวัลได โดย
สมาชิกจะไดรับคะแนนสะสม 5 คะแนน ทุกๆการใชจาย 30 บาท และคาใชจายอ่ น
ื ๆ ที่เขาเกณฑไดรับคะแนน เชน
การรับประทานอาหาร การใชบริการสปา หรือบริการซักรีด นอกจากนัน
้  สมาชิกยังจะไดรับ 10 คะแนนทุกๆ ยอดใช
จาย 30 บาท เมื่อจองหองพักในราคาคอรปอเรท และจองราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซตผานทาง
www.centara1card.com ดวย
ผูสนใจสามารถสมัครเป็ นสมาชิกบัตรสะสมคะแนนของเซ็นทาราดวยตนเองงายๆ ผานทางเว็บไซต
www.centara1card.com หรือติดตอพนักงานตอนรับที่โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา หรือติดตอฝายบริการ
สมาชิกผานทางอีเมล memberservices@centara1card.com หากทานสมัครแบบออนไลน จะสามารถสงั ่ พิมพ
บัตรเซ็นทาราเดอะวันการดผานหน าเว็บไดทันที หรือหากทานสมัครที่โรงแรม ทางพนักงานตอนรับจะเป็ นผูมอบ
บัตรแกทาน
ทันทีที่สมัครเป็ นสมาชิก ลูกคาจะไดรับบัตรเซ็นทาราเดอะวันการดระดับพรีเฟอรซ่ งึ เป็ นระดับเริ่มตน และสามารถ
สะสมคะแนนเพื่อรับของรางวัลที่สูงข้ น
ึ ไปเรื่อยๆ ทุกครัง้ ที่มาเขาพักกับเซ็นทารา
สมาชิกเซ็นทาราเดอะวันการด จะไดรับคะแนนสะสมจากการมาใชจายที่บริษท
ั ในกลุมเซ็นทรัล โดยไดรับคะแนนสะ
สม 1 คะแนนเมื่อซ้ อ
ื สินคาครบทุก 25 บาทที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัล, หางสรรพสินคาเซน, หางสรรพสินคาโรบินสัน
, ซูเปอรสปอรต, บีทูเอส และโฮมเวิรค อีกทงั ้ รับคะแนน 1 คะแนน เมื่อซ้ อ
ื สินคาครบทุก 50 บาท ที่เพาเวอรบาย
และออฟฟิ ศดีโป
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับชน
ั ้ สมาชิกและสิทธิประโยชนสมาชิก สามารถเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
เว็บไซต https://centara1card.com/benefit มาเริ่มเป็ นสวนหนึ่งของครอบครัวเซ็นทาราดวยการสมัครเป็ นสมา
ชิก CentaraThe1Card วันนี้

