TQM – Shopee ดันขายประกันตอเนื่ องหลังยอด
ขายบนอีคอมเมิรชพุง จัดโปรแรง ‘ประกันแพวัคซีน’
ผานมหกรรม 6.6

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชัน
่  โดยทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร (TQM) ผนึก ชอปปี้  ประเทศไทย (Shopee) เดิน
หน าเพิ่มโปรดักส ‘ประกันแพวัคซีนโควิด’ ดวยคอนเซปต ‘ใครแพ เราจาย’ บนหน ารานเอาใจนักชอปออนไลน หลัง
สถานการณโควิดระลอก 3 ดึงผูบริโภคหันซ้ อ
ื ประกันผานแพลตฟอรม Shopee ทํายอดขายชองทางอีคอมเมิ
รชไตรมาส 2 โต 100% พรอมสงแคมเปญ ‘TQM x Shopee 6.6’ ซื้อประกันแพวัคซีนโควิดรับโคดเงินคืนในรูป
แบบ Shopee Coins สูงสุด 15% จับไลฟ สไตลคนไทยที่ช่ น
ื ชอบซ้ อ
ื ประกันบนมารเก็ตเพลสวางแผนตอยอดโปรดัก
สประเภทอ่ น
ื  เน นเทรนดประกันสุขภาพมาแรง เบีย
้ ไมแพงและตัดสินใจซ้ อ
ื งาย

ดร.นภัสนันท พรรณนิภา ประธานเจาหน าที่บริหาร บริษท
ั  ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด เปิ ดเผยวา การ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลใหคนไทยหันมาซ้ อ
ื ประกันภัยสุขภาพ โดยเฉพาะประกันโควิด-19 กับ TQM
ผานออนไลนเพิ่มข้ น
ึ ในทุกชองทาง ขณะเดียวกันในชองทางอีคอมเมิรชจากความรวมมือกันระหวาง TQM และ
ชอปปี้  ประเทศไทย เป็ นอีกหนึ่งชองทางที่ลูกคามีการสงั ่ ซ้ อ
ื ประกันเขามาเป็ นจํานวนมากและมีแนวโน มเติบโตอยาง
ตอเนื่อง จากการคัดสรรสินคาที่เขาใจและตรงความตองการของลูกคา Shopee โดยจากสถานการณโควิดมียอด
คําสัง่ ซ้ อ
ื เติบโตทุกเดือน โดยเฉพาะในไตรมาส 2 โตข้ น
ึ  100% นับเป็ นสัญญาณที่ดีในการขยายชองทางการขายใหม
ๆ ไปยังโปรดักสประกันสุขภาพประเภทอ่ น
ื  ครัง้ นี้จึงไดคัดสรรโปรดักส ‘ประกันแพวัคซีน’ ซ่ งึ กําลังอยูในความ
ตองการของผูบริโภคในตลาดและเป็ นสินคาที่คนไทยสามารถเขาถึงไดดวยราคาไมแพง ที่สําคัญเหมาะกับพฤติกรรม
การซ้ อ
ื ของฐานลูกคา Shopee อีกดวย
“จากความรวมมือของ TQM และ Shopee ทําใหเกิดกระแสตอบรับที่ดี ลูกคาเขามาซ้ อ
ื ประกันกับ TQM ผานแพ
ลตฟอรม Shopee เป็ นจํานวนมากนับวาประสบความสําเร็จไปในระดับหนึ่ง จึงไดเรงตอยอดนําโปรดักส ‘ประกันแพ

วัคซีน’ มานําเสนอขายอยางตอเนื่อง โดยใหความคุมครองกรณีแพวัคซีนโควิด-19 มีคารักษาพยาบาลเมื่อตอง
นอนโรงพยาบาลเป็ นผูปวยใน คุมครองอาการโคมา และมีเงินปลอบขวัญ เบีย
้ ประกันเริ่มตนเพียงหลักรอย แตให
ความคุมครองสูงสุดกวา 2 ลานบาท เป็ นประกันที่ออกมาเพื่อหวังสรางความมน
ั ่ ใจใหคนไทยเขารับการฉีดวัคซีน
อยางสบายใจ ซึ่งคาดวาจะถูกใจลูกคาใน Shopee อยางแนนอน”

สุชญา ปาลีวงศ ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด ชอปปี้  ประเทศไทย กลาววา “ชอปปี้  รูสึกเป็ นเกียรติอยางยิ่งที่ไดมี
สวนในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจบนโลกอีคอมเมิรซใหกับ TQM ซึ่งความสําเร็จดังกลาวตอกยํ้าคํามัน
่ สัญญา
อันแนวแนของบริษท
ั ที่มีตอแบรนดพันธมิตรใหเป็ นที่ประจักษ และสําหรับการขยายความรวมมือระหวางสอง
พันธมิตรในชวงมหกรรม Shopee 6.6 Greatest Brands Cerebration นี้ ชอปปี้  จะใหการสนับสนุน TQM อยาง
เต็มกําลัง จากความพรอมดานระบบนิเวศที่แข็งแกรง รวมกับเทคโนโลยีและความชํานาญ เพื่อนําเสนอและสงมอบ
โปรดักสประกันภัยการแพวัคซีนที่กําลังเป็ นที่ตองการอยางมากในปัจจุบัน ใหถึงมือผูบริโภคไดอยางสะดวกสบาย
และคุมคาสูงสุด”

ครัง้ นี้ TQM ไดรวมกับ Shopee ในแคมเปญ ‘TQM x Shopee 6.6 Greatest Brands Cerebration’ ขนพาเหรด
โปรดักสประกันภัยที่ตอบโจทยทุกไลฟ สไตลที่มีความเสี่ยงมาใหลูกคา Shopee ไดเลือกชอปปิ้ งอยูบานแบบสบายใจ
เพียงเลือกซ้ อ
ื ประกันแพวัคซีน เบีย
้ เริ่มตน 140 บาทข้ น
ึ ไป หรือประกันโควิด-19 เบีย
้ เริ่มตน 399 บาทข้ น
ึ ไป และ
ประกันเซิรฟสเก็ต เบีย
้ เริ่มตน 499 บาทข้ น
ึ ไป รับโคดเงินคืนสูง 10% Shopee Coins ไดตงั ้ แตวันนี้ – 6 มิถุนายน
2564 และพิเศษสามารถรับโคดเงินคืนสูงสุด 15% Shopee Coins จากกิจกรรมบน Shopee Live ทัง้ Live Flash
Sale ในวันที่ 1 มิถุนายน เวลา 12.00 น. และ Weekend Live Entertainment ในวันที่ 5 มิถุนายน เวลา 11.00
น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://bit.ly/3i3l4Fp

