เปิ ดตัวThe Eateria Gourmet : Familia
Selectness “สงความสุข ใหทุกครอบครัว” วัตถุดิบ
พรอมทาน อรอย คุณภาพดี ปลอดภัย เก็บไดนาน
ตอบโจทยชวง Lockdown

เปิ ดตัวไปแลวสําหรับ Campaign “The Eateria Gourmet Familia Selectness – สงความสุข ใหทุกครอบครัว”
โดยบริษท
ั  ดีดี ฟ ูดส คอรปอเรชัน
่  จํากัด เจาของแบรนดรานอาหาร The Eateria Cuisine อาหารจานอรอย และ
The Eateria Gourmet วัตถุดิบพรอมทาน ซ่ งึ ลาสุดจัด Campaign ดีๆ ที่เหมาะกับชวง Lockdown โดยจัดจําหนา
ย Set วัตถุดิบคุณภาพ ประเภทเนื้อสัตวปรุงสุกพรอมทาน (Ready to Eat) ซึ่ง 1 Set (กลอง) บรรจุ 10 แพค ในรา
พิเศษเพียง 999 บาท (จากราคาปกติ 1,200 บาท) สงฟรีทว
ั ่ ประเทศ เพื่อรวมสรางกําลังใจ กําลังกายใหคนไกลบาน
ญาติ เพื่อน สงมอบใหกันและกัน
ลาสุดไดผลตอบรับจากลูกคาเป็ นอยางดี ยอดจองเขามาเต็ม 100 ชุด ภายใน 24 ชัว
่ โมง พรอมเดินหน าผลิตและ

จําหนายเพิ่ม โดยวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ จะเปิ ดพรีออเดอรใหลูกคาจองลวงหน าวันละ 10 ชุด เนื่องดวยกรรมวิธีใน
การผลิตที่พิถีพิถัน บางเมนูใชเวลาเคี่ยวและหมักกวา 18 ชัว
่ โมง เพื่อใหวัตถุดิบออกมาไดคุณภาพมากที่สุด และ
รสชาติดีที่สุด
นายปรัชญา สถาพรวัฒนากุล กรรมการผูจัดการ บริษท
ั  ดีดี ฟ ูดส คอรปอเรชัน
่  จํากัด ในฐานะผูดูแลแบรนด The
Eateria – รานอาหาร และ The Eateria Gourmet – จําหนายวัตถุดิบตางๆ ในการทําอาหาร ไดกลาวถึงรายละเอียด
“The Eateria Gourmet Familia Selectness – สงความสุข ใหทุกครอบครัว” วา
“The Eateria Gourmet เป็ นวัตถุดิบปรุงสุกพรอมทาน Ready to Eat ที่คัดสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ ปรุงรสดวย
ซอสสูตรพิเศษจากทางราน โดยเป็ นสูตรเด็ดจากเชฟวิลแมน ลีออง Chief Executive Chef – The Eateria โดยเมนู
เนื้อสัตวปรุงสุกพรอมทานตอนนี้มีดวยกัน 8 เมนู ลวนแลวแตเป็ นเมนูเด็ดๆ ตามสไตลที่ลูกคาช่ น
ื ชอบ เชน หมูแดง
ฮองกง , หมูกรอบสูตรพิเศษ , หมูสามชน
ั ้ ซีอว
ิ๊ ญี่ปุน , เนื้อตุนเครื่องยาจีน ไกซีอว
ิ๊ ฮองกง เป็ นตน ซึ่ง Campaign นี้
เกิดจากการที่ชวงสถานการณ COVID-19 ลูกคาและประชาชนทว
ั ่ ไปตางก็ออกไปหาซ้ อ
ื ของกินของใชกันไมคอย
สะดวก และมีความเสี่ยงติดเชื้อจากการเดินทาง ทาง The Eateria มองเห็นวาหลายทาน คงเป็ นหวงคนในครอบ
ครัว ญาติพี่นอง และเพื่อนที่อยูหางไกลกัน ตองการสงอาหารไปใหแทนความคิดถึง ความหวงใย และเป็ นกําลังใจใน
ชวงสถานการณเชนนี้ The Eateria จึงอยากรวมเป็ นหนึ่งในการสงความหวงใยดังกลาว จึงไดจัด Set อาหาร The
Eateria Gourmet : Familia Selectness วัตถุดิบพรอมทาน (แชแข็ง) เพื่อใหเป็ นทางเลือกใหกับลูกคา”
“โดย The Eateria Gourmet Familia Selectness – สงความสุข ใหทุกครอบครัว 1 Set จะประกอบไปดวยเนื้อ
สัตวปรุงสุกพรอมทาน (แชแข็ง) พรอมทาน จํานวน 10 แพค มีเมนูใหลูกคาเลือก 8 เมนู ไดแก หมูแดงฮองกง, หมู
กรอบสูตรพิเศษ, หมูชาชูญี่ปุน, เคาหยกสูตรกวางตุง, หมูสามชน
ั ้ ซีอว
ิ้ ญี่ปุน, ไกซีอว
ิ้ ฮองกง, เนื้อไกในน้ํ าเกรวี่ และ
เนื้อตุนเครื่องยาจีน โดยที่ลูกคาเลือกเมนูที่ชอบไดทงั ้  8 เมนู และสามารถเลือกคละแบบได รวม 10 แพค 1 Set
ราคาเพียง 999 บาท ลดพิเศษจากปกติราคา 1,200 บาท พรอมสงฟรีทว
ั ่ ประเทศ โดยรถควบคุมอุณภูมิ”
นายปรัชญา กลาวเพิ่มเติมวา “สําหรับ The Eateria Gourmet ทัง้  8 เมนูนี้ มีรสชาติกลมกลอม ใชวัตถุดิบดี มีคุณ
ภาพ ปลอดภัย และปรุงรสชาติความอรอยสูตรเชฟระดับ 5 ดาว เหมาะกับการนํ าไปรับประทานหรือประกอบอาหาร
จานอรอย แบบพิเศษไดงายๆ ดวยฝีมือคุณ สินคามีจํานวนจํากัด และสามารถสงั ่ ซ้ อ
ื ไดหลายชองทางผานทงั ้
LINE OA : TheEateria คลิก : https://lin.ee/nZcQTwG,
FB : The Eateria คลิก: https://www.facebook.com/TheEateria-109562281230725
Shopee : TheEateria คลิก: https://shp.ee/eqgc7ji
หรือโทรศัพทสอบถามไดที่ โทร.091-723-2650
The Eateria มี 2 สาขา : สาขาบางรัก และสาขาริเวอรไซด พระราม 3
อาหารภายใตแบรนด The Eateria ไดแก

BarMee X – Asian Noodle : อาหารจานเสนสไตลเอเชีย
กะเพรากระเทียม – That Taste : ถึงรส ถึงเครื่อง
ซาจับโหงว – Delicious Chinese : อรอยคุมคา โอชาทุกจาน
Green Hub – Healthy Food : a hub of hearty food
รวมถึง The Eateria Gourmet ซึ่งเป็ นผูผลิตวัตถุดิบที่เป็ นเนื้อสัตว และซอสสูตรเฉพาะของ The Eateria ไดแก
ซอสพริกเซี่ยงไฮ, ซอสตมยํา และซอสเขียวหวาน” ภายใต Brand “DD Sauce”

