CHABAA สงนํ้าผลไม 100% โฉมใหม งัดทุกกลยุทธ
ลงสนามพรีเมียมเต็มสูบ ทุมงบการตลาด 360 องศา
สื่อสารผูบริโภค ดวยสโลแกน “ดื่มไดทุก Gen …
Enjoy ทุกรสชาติ”

“นํ้ าผลไมชบา” (CHABAA) ผลิตโดย บริษท
ั  ชบาบางกอก จํากัด ซึ่งเป็ นผูเชี่ยวชาญดานการผลิตน้ํ าผลไมมา
มากกวา 20 ปี  โดยมุงเน นผลิตน้ํ าผลไมที่มีคุณภาพ ซึ่งคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากธรรมชาติระดับพรีเมียมพรอม
ดวยนวัตกรรมที่ทันสมัย และครองใจเหลาคนรักน้ํ าผลไมมาแลวกวา 40 ประเทศทว
ั ่ โลก ภายใตวิสัยทัศนของ คุณ
กันต กุลปิยะวาจา ผูจัดการฝายขายและการตลาดประจําประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV บริษท
ั  ชบาบางกอก
จํากัด ทายาทบริหารคนใหม ในปี 2021 นี้ ตัง้ เป าหมายที่จะบุกเซกเมนตน้ํ าผลไมพรีเมียมหรือกลุมน้ํ าผลไม 100%
อันเป็ นเซกเมนตที่กินสวนแบงมากที่สุดในตลาดน้ํ าผลไมไทยในปัจจุบันมูลคากวา 3,700 ลานบาท
ชูจุดขายไมเด็ดอยางสูตรผสมจากผลไม 100% แบบไมเติมน้ํ าตาล มอบความหวานธรรมชาติจากผลไมแท ตอบ
โจทยคนรุนใหมทุกเพศทุกวัยที่รักสุขภาพใหไดลม
ิ้ ลองรสชาติความสดชื่นเต็มคุณประโยชนแบบไรสารปรุงแตง เพื่อ
เดินหน าปรากฏตัวและสรางแบรนดเลิฟแกผูบริโภคแบบเต็มสูบผานกลยุทธทางการตลาดมากมายไดแก
พลิกโฉมแพคเกจจิง้ สูความพรีเมียม

ดวยภาพจําของ “นํ้ าผลไมชบา” อันกลาที่จะแตกตางและความครีเอทีฟจากแพคเกจจิง้ สีน้ํ าเงินโดดเดนทามกลางคู
แขงน้ํ าผลไมที่รายลอมบนชน
ั ้ วางสินคา สูอีกขน
ั ้ ของการพัฒนาสูความพรีเมียมดวยโลโกแบรนดและแพคเกจจิง้ ใหม
ลาสุดแฝงดีไซนเรียบหรูและทันสมัยไวในเวลาเดียวกัน แตยังคงสีน้ํ าเงินสดอันเป็ นเอกลักษณของ
แบรนดไวภายใตแถบตัวหนังสือสีทองคําวา “100%” ที่ตอกยํ้ามาตรฐานความเป็ นน้ํ าผลไมแท 100% จากวัตถุดิบ
คุณภาพระดับเวิรลคลาสอยางแทจริง หวังเรียกสายตาจากเหลาคนรักสุขภาพที่ตงั ้ ใจมองหาความสดชื่นแบบเฮลตีท
้ งั ้
บนชองทางจัดจําหนายออนไลนจาก “นํ้ าผลไมชบา”, Line Official @Chabaabangkok และที่ซุปเปอรมารเก็ตชน
ั้
นํ าทัว
่ ประเทศ
เปิ ดตัวขนาด 310 มล. ทางเลือกใหมของความสดชื่นขนาดพกพา
พรอมกันนี้ยังเปิ ดตัวผลิตภัณฑขนาดใหมลาสุด 310 มล. ที่มาดวยกันถึง 3 รสชาติอยาง นํ้ าสมสายนํ้ าผึ้ง, นํ้ ามะ
พราว และน้ํ าแอปเปิ้ ล เพื่อมอบอีกหนึ่งทางเลือกความสดชื่นแบบพกพาสะดวกสําหรับหลากหลายโมเมนตของไลฟ
สไตลคนยุคใหม
ไมวาจะเป็ นการพกพาเพื่อด่ ม
ื เติมความสดชื่นหลังเลนกีฬาและออกกําลังกาย หรือเติมเต็มความอรอยพรอมคุณ
ประโยชนใหกับม้ อ
ื อาหารในปริมาณที่กําลังพอดีตอบโจทยไลฟ สไตลคนทุก Gen(eration) ใหด่ ม
ื ดํ่าความเฟรชจาก
นํ้ าผลไมแทไดทุกที่ทุกเวลา
ไมเติมน้ํ าตาล-ไรสารปรุงแตง พรอมวิตามินเต็มกลองตอบโจทยเทรนดผูบริโภครักสุขภาพ
ประสบการณและความเชี่ยวชาญของชบากวา 20 ปี  บนความตงั ้ ใจที่จะรังสรรคน้ํ าผลไมแทอันเป็ นเครื่องด่ ม
ื ทาง
เลือกเพื่อสุขภาพแบบไมเหมือนใครแกผูบริโภค โชวจุดแข็งผานไลนผลิตภัณฑ “นํ้ าผลไม 100%” ที่มีใหเลือกถึง
15 รสชาติ เสิรฟความสดชื่นแบบธรรมชาติดวยความหวานจากผลไมแท ปราศจากการเติมน้ํ าตาล วัตถุกันเสีย และ
สารปรุงแตงตางๆ พรอมเปิ ดตัวรสชาติใหม “สมสายนํ้ าผึ้ง” ใหชาวเฮลตีเ้ ลิฟเวอรทุก Gen(eration) ไดด่ ม
ื ดํ่านํ้ าสม
สายนํ้ าผึ้งแท 100% รสชาติหอมหวานแบบธรรมชาติ พรอมรสชาติอมเปรีย
้ วกลมกลอม อีกทงั ้ ยังการันตีความอรอย
ดวยรางวัล Superior Taste Award 2021 ใหเหลาคนรักสุขภาพหรือผูที่ช่ น
ื ชอบน้ํ าผลไมไดมน
ั ่ ใจในรสชาติทุกครัง้
ที่ด่ ม
ื เลยทีเดียว ตอบโจทยผูบริโภคสายสุขภาพที่ตองการทงั ้ ประโยชนแบบเต็มๆ จากผลไมแทและความอรอย
สดชื่นจากวัตถุดิบระดับพรีเมียมอยางแทจริง
เรงเดินหน าส่ อ
ื สารกับผูบริโภคดวยโฆษณาชุดใหมและกิจกรรมทางการตลาดแบบ 360 องศา
นอกจากจุดขายผานไลนผลิตภัณฑน้ํ าผลไม 100% ที่แบรนดตงั ้ ใจพัฒนาข้ น
ึ มาเพื่อตอบโจทยเทรนดและพฤติกรรม
ของผูบริโภคแลว ทางแบรนดยังไดเตรียมทุมงบส่ อ
ื สารการตลาดไวอยางเต็มที่ ไมวาจะเป็ นการผลิตโฆษณาชุดใหม
โดยเน นส่ อ
ื สารสโลแกน “ดื่มไดทุก Gen … Enjoy ทุกรสชาติ” ผานนักแสดงตางวัยแตหัวใจยังชิคอยาง “อามา”
และ “หลานสาว” ที่เป็ นตัวแทนของผูบริโภคทุก Gen โดยทงั ้ คูลวนมองหาความสดชื่นจากน้ํ าผลไมแทในแบบที่ไม
เหมือนใคร ไดคุณประโยชนเต็มๆ แตยังคงความหอมอรอยสดชื่นไวเต็มกลอง โดยเผยแพรโฆษณาชุดใหมผานทาง
สื่อโทรทัศน, สื่อดิจิทัล และส่ อ
ื โฆษณานอกบาน พรอมดวยการส่ อ
ื สาร ณ จุดจําหนายและการรวมมือกับอินฟลูเอน

เซอรหลากหลายไลฟ สไตล เพื่อส่ อ
ื สารความสดชื่นเต็มคุณประโยชนแถมรสชาติอรอยระดับเวิรลคลาสของน้ํ าผลไม
แท 100% จากชบาผานชองทางส่ อ
ื สารการตลาดแบบ 360 องศาอยางตอเนื่องตลอดทงั ้ ปี 2021 นี้ !
ดื่มไดทุก Gen … Enjoy ทุกรสชาติไปกับน้ํ าผลไม CHABAA
ติดตามรายละเอียด ขอมูลขาวสาร และกิจกรรมอ่ น
ื ๆ เพิ่มเติมไดที่
http://www.chabaabangkok.com , Facebook: Chabaaofficial และ Line Official: @Chabaabangkok

