
วธิสีรา้งโปรโมช ัน่บน



ท าโปรโมช ัน่ มนัดยีงัไง?

เพิม่ Traffic
Listing ของเรา
จะโดดเดน่ขึน้

ลกูคา้เขา้มาดสูนิคา้
ในรา้นงา่ยขึน้

เพิม่โอกาสขายสนิคา้
ตวัอืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกนั
(ขยาย Basket size)

ดงึดดูลกูคา้
ไดถ้กูจังหวะ (เงนิเดอืนออก)

ปรับไดต้ามเทศกาล
ต ัง้เวลาลว่งหนา้ &

เลือ่นวันปิดโปรโมชัน่ได ้



ซือ้เยอะ 
ลดเยอะ

ลดราคาพเิศษ ซือ้หลายชิน้
ลดเพิม่

ซือ้หลายชิน้สง่ฟรี
สง่ดว่นพเิศษฟรี

กด URL ไดส้ว่นลด
ทนัท ีไมใ่ชค้ปูอง

กระตุน้ใหซ้ือ้ของในรา้น
หลายอยา่งเพือ่รับ
สว่นลดมากขึน้      
(ขยาย Basket size)

ลดจัดหนักเป็นชิน้ๆ 
ลกูคา้เขา้ใจงา่ย ชว่ยดงึ
ลกูคา้ใหมไ่ด ้และลา้ง
สต็อกไดเ้ร็ว

ลดพเิศษ เมือ่ซือ้ของใน
Listing เดยีวกนัหลายๆ 
ชิน้

*ไมม่ี Store ก็ท าได้

สนิคา้ทีค่า่ขนสง่แพง 
ลกูคา้ชอบใหล้ดคา่
ขนสง่

สรา้ง URL พเิศษ แปะไว ้
ตาม Social media ถา้
คลกิ URL เขา้มาซือ้ จะ
ไดส้ว่นลดทันท ี
ไมต่อ้งกรอกคปูอง

• Buy 1 and get 1 at 
50% off board games.

• Save 15% when you 
buy 2 or more men's 
dress shirts.

• Save $25 when you 
spend $125 or more on 
new arrivals.

• Save up to 30% on 
all laptops.

• Save up to 50% last 
season's winter gear.

• Save 5% when you 
buy 2.

• Save 10% when you 
buy 3.

• Save 15% when you 
buy 4+

• Free 2-day shipping 
on orders over $99.

• Extra 20% off for 
friends and family.

• Extra $10 off your 
next purchase.

โปรโมช ัน่บน eBay ทีเ่หมาะกบัผูข้ายไทย เนน้ 3 แบบ



แนะน าวธิที าโปรโมช ัน่ทีเ่หมาะกบัผูข้ายไทย



วธิสีรา้งโปรฯ 

Marketing > Promotion  
> Create a Promotion

เลอืก Sale event + markdown

เลอืกรายละเอยีดโปรฯ สว่นลดทีจ่ะสรา้ง1 2

1.ใหส้ว่นลดเป็น %
• ลดไดต้ัง้แต ่5-80%

• ถา้เลอืกลด 10% ขึน้ไป สามารถกด
Add another discount level สรา้ง
สว่นลดเพิม่ไดม้ากถงึ 10 แบบ
ใน 1 แคมเปญ เชน่ มทัีง้ของทีล่ด 
10%, 15%, 20% เป็นตน้

ประเภทสว่นลดทีส่รา้งได้

ตอ้งมี eBay Store  

ตวัอยา่งนีเ้ป็นแคมเปญอตัราสว่นลด %
3 ระดบั คอื

- กลุม่ทีล่ด 10%
- กลุม่ทีล่ด 15%
- กลุม่ทีล่ด 20%

2.ใหส้ว่นลดเป็นจ านวนเงนิ



3 เลอืกสนิคา้เขา้อตัราสว่นลดทีต่อ้งการ

เมือ่เลอืกสนิคา้เขา้
แคมเปญครบแลว้ให ้
กด Save & Review

สงัเกตอตัราสว่นลด

เลอืกสนิคา้เขา้อตัรา % สว่นลด
ทีต่อ้งการใหค้รบทกุกลุม่

เลอืกสนิคา้

✓

เลอืกสนิคา้แลว้กด
Confirm Selections



4 ใสร่ายละเอยีดแคมเปญกอ่นกด Launch

ตัง้สโลแกน+ เลอืก
ภาพปกใหแ้คมเปญ 
ลกูคา้มองเห็น!

ตัง้ชือ่แคมเปญทีเ่ราเขา้ใจ 
ลกูคา้มองไมเ่ห็น

Tips:
• แคมเปญ Markdown ใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 24 ชม. จงึจะแสดงผล ดงันัน้
ผูข้ายควรก าหนดเวลาแคมเปญลว่งหนา้

• แนะน าใหเ้ริม่แคมเปญวันพฤหสั ถงึวันจันทร ์ ใหส้งัเกตชว่งเทศกาล 
หรอืวันเงนิเดอืนออก

• หากตัง้แคมเปญแลว้ไมค่วรเพิม่ราคาสนิคา้ จะท าใหส้นิคา้นัน้หลดุออก
จากแคมเปญ แตก่ารแกไ้ขราคาสนิคา้ใหถ้กูลงไมท่ าใหห้ลดุจาก
แคมเปญ

เลอืกระยะเวลาการจัดโปร

ตวัอยา่งแคมเปญ



แนะน าวธิที าโปรโมช ัน่ทีเ่หมาะกบัผูข้ายไทย



วธิสีรา้งโปรฯ 

Marketing > Promotion 
> Create a Promotion

เลอืก

1

เลอืก Category และ Objective
ของการท าโปรฯ

eBay จะเสนอรปูแบบโปรฯ
Order discount ทีเ่หมาะสมให ้

2

ตวัอยา่งนี ้เลอืก Objective
วา่ ตอ้งการดงึดดูลกูคา้ในชว่ง
Traffic สงู

เลอืกรปูแบบโปรฯ แลว้ จงึเลอืกสนิคา้
เขา้แคมเปญในหนา้ถัดไป 

ตวัอยา่งนีเ้ลอืกโปรแบบ
ซือ้ 3 ชิน้ ช ิน้ที ่3 จะไดล้ด 40%

ตอ้งมี eBay Store  



เลอืกสนิคา้ทีต่อ้งการท าโปร3 ปรับแตง่รายละเอยีดแคมเปญ 
และกด Launch

4

✓

✓

✓

✓

ตัง้สโลแกน+เลอืก
รปูแคมเปญ
ลกูคา้มองเห็น!

ตัง้ชือ่แคมเปญทีเ่ราเขา้ใจ 
ลกูคา้มองไมเ่ห็น

✓

เลอืกแลว้กด 
Confirm Selections

เลอืกระยะเวลาการจัดโปร



ตวัอยา่งแคมเปญ

ผูซ้ ือ้สามารถกดเพือ่ดสูนิคา้
ชิน้อืน่ทีร่ว่มแคมเปญได ้



แนะน าวธิที าโปรโมช ัน่ทีเ่หมาะกบัผูข้ายไทย



Option 1:   สรา้งจาก Promotion Manager
ไปที ่Marketing > Promotion > Create a 
Promotion

เลอืก Volume Pricing

2 ตัง้คา่ระดบั % สว่นลดทีต่อ้งการ
โดยตอ้งตัง้ยิง่ซือ้เยอะ สว่นลดจะเยอะขึน้เรือ่ยๆ

เลอืกระดบั ที่
ตอ้งการใหส้ว่นลด 

เลอืก add items 
สนิคา้ทีต่อ้งการท าโปร

วธิสี าหรบัผูข้ายทีม่ ี
eBay Store  

วธิสีรา้งโปรฯ 

1 สรา้งโปร Volume pricing ได ้2 วธิี



เลอืกสนิคา้ครบแลว้ 
กด Save and Review

เลอืกสนิคา้ทีต่อ้งการท าโปร3 4 ตัง้คา่ระยะเวลาของแคมเปญ และ
กด Launch

ตัง้เวลาได ้



วธิสีรา้งโปรฯ 

Option 2 :
สรา้งจากหนา้ Listing
ไปทีห่นา้ Active Listing >
เลอืก Listing ทีต่อ้งการ >
Revise your item

หากไมม่ี Store แคมเปญ
Volume Pricing จะมี
ระยะเวลาตามอายขุอง
Listing นัน้ๆ 

ผูข้ายไมม่ี eBay Store  ก็ท า 
Volume Pricing ได!้

ตวัอยา่งแคมเปญ



เหตใุดจงึควรท า Promotions หลายแบบ? 
หลายแคมเปญ?  และเปลีย่นแคมเปญทกุ 3-4 วนั?

• กลยทุธก์ารตลาด ตอ้งรูจั้กพลกิแพลงตลอด

• ลกูคา้เปลีย่นพฤตกิรรม  เราจะรับมอืไดท้ัน

• สิง่ทีเ่คย Work ในอดตี  อาจไมเ่หมาะกบัวนันี้ก็ได ้




