โจทย์หลัก U Power Digital Idea Challenge SS2 ของ
รองเท้ากีโต้ เดินทางมาถึงยุคดิจิตอลที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการใช้
ต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ ทาให้เทรนด์ของ
แฟชั่นเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ธุรกิจหลายๆธุรกิจต้องทางานแบบก้าวกระโดด เพื่อตามกระแสโลกให้ทัน
ณ. ปัจจุบัน รองเท้ากีโต้มีฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็น First Jobber ขึ้นไป ซึ่งกีโต้นั้นมีความตั้งใจที่จะเจาะกลุ่ม Gen C มากขึ้น
โดยเปลี่ยนภาพลักษณ์ และรูปแบบให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคกลุ่มนีม้ ากขึ้น
1. สถานการณ์ทางการตลาด (

)

ผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นยุค Digital ที่ตามกระแสโลก กระแสสังคม คนดัง บนสื่อออนไลน์ต่างๆ ทาให้เด็ก Gen C มี
พฤติกรรมในการเลือกซื้อรองเท้าแบรนด์นอกกันมากกว่าแบรนด์ไทย ด้วยค่านิยมที่เกิดขึ้นบน Media ต่างๆ
กีโต้เชื่อว่า แบรนด์ไทย ก็สามารถก้าวสู่รองเท้าระดับโลกได้เหมือนกัน เราจึงได้เน้นพัฒนาคุณภาพของรองเท้าอยู่เสมอ นา
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสร้าง Function ให้กับตัวรองเท้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โภค แล้วในเรื่องของการ
ออกแบบ กีโต้ ก็ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะเชื่อว่า รองเท้าที่ดีต้องมีทั้งคุณภาพและดีไซน์ที่ดีอีกด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคได้
สวมใส่รองเท้าที่มีคุณค่ามากกว่าการแค่สวมใส่
บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีความชานาญในเรื่องรองเท้ามากว่า 40ปี ในฐานะแบรนด์ชั้ น
นาของประเทศ และมีชื่อเสียงไปยังต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยประมาณ 5% ต่อปี
ในปี 2017 Kito ได้ทาการ Rebrand ใหม่ทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ดู international มากขึ้น เพื่อมาปรับเปลี่ยน
แนวความคิดของผู้บริโภค ด้วยการบริหารงานจากคนรุ่นใหม่ สร้างภาพลักษณ์รองเท้าแบบใหม่ที่ เข้าถึงไลฟ์สไตล์ โดยการ
ออกแบบ จะคง
ที่ว่า “เท่สร้างได้” ในการออกแบบรองเท้าของกีโต้ทงั้ หมด และนาเสนอรูปลักษณ์ของรองเท้าที่
ดูมีคุณค่ามากกว่าการสวมใส่อีกด้วย

เท่สร้างได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์
-

รองเท้าใส่ชิลเข้าได้กับทุกสถานการณ์ทั้งเท่ๆ คูลๆ แต่
ดูมินิมอลด้วยรูปทรง ให้อารมณ์ด้วยสีสัน เข้าได้กับ
ทุกไลฟ์สไตล์ เดินด้วยกันเป็นแก๊ง เดินชิลๆคนเดียว
แบบไม่ตอ้ งมีใครก็ดูดีได้ แค่นี้ เลือกเลย
รองเท้าที่พกความเท่ พร้อมการผจญภัยไปด้วยกัน
กับคุณ แค่ใส่ ไม่ว่าจะปีนเขา เดินทางไกล สบายหมด
เหมาะกับทุกสถานการณ์ทอ่ งเทีย่ วแบบไหน บอกเลย
ถึงไหนถึงกัน ขอแค่คุณเลือกแบบที่ถกู ใจแล้ว...ลุยเลย
รองเท้าที่ดึงความเท่แนวสปอร์ตของทุกคนออกมา
ทะยานเพียงแค่คุณใส่ มั่นใจได้ทุกย่างก้าว เหมาะกับ
คุณในวันที่อยากดูฮปิ เตอร์ สตรีทหรืออยากเอาความ
เท่ออกมาโชว์ เลือกเสื้อผ้าให้เข้า แล้วออกไป สวยเท่
ด้วยกันเลย บอกเลยลุคนี้ เรียบหรูดูแพง ดูดแี บบเหนือ
ชั้น
รองเท้ากีฬาไม่เท่ได้ไง ไหนจะต้องใส่อวดความเท่กัน แล้วไหนต้องอวดสาวๆอีก งานนี้ไม่เลือกสรรรองเท้ากีฬาได้ไง ถึงแม้
รองเท้ากีฬาจะเท่แค่ในสนามกีฬา แต่ทะลุแตะตาทุกสายตาแน่นอน ถ้าคุณเลือกมาใส่ เชื่อได้ว่าจะต้องมีภาพประทับใจเก็บ ไว้ไป
อีกนาน
จุดเด่นของรองเท้า
กีโต้เน้นขั้นตอนในการผลิตเป็นส่วนสาคัญที่สุด เพราะเราใส่ใจในการพัฒนาสูตรและวิธกี ารต่างๆให้รองเท้าเป็นไปตามความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค เพื่อให้รองเท้าของเราตอบโจทย์ตามความต้องงการของผู้บริโภคสูงสุด
นอกจากนั้นกีโต้ยังให้ความสาคัญในเรื่องการออกแบบ เพื่อให้รองเท้าของกีโต้มีคุณค่ามากกว่าการแค่ใส่สวม และยังสามารถ
บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของผู้ใส่นั้นๆด้วย
เมื่อรวมสองสิ่งเข้าด้วยกัน จึงเกิดคาว่า “เท่สร้างได้” กีโต้ไม่ได้แค่สรรสร้างรองเท้าที่มีคุณภาพ และรูปลักษณ์ของรองเท้าที่ดี
เท่านั้น แต่กีโต้ตั้งใจที่จะให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่มีคุณค่าในทุกๆวัน เพราะกีโต้นั้น...ไม่ใช่แค่การสวมใส่

การวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย :
เพศ : ชาย/หญิง

0 ปี

รสนิยม : เป็นคนมีไลฟ์สไตล์เป็นของตนเอง มีความมั่นใจ มีความชิคๆในตัว ชอบการเดินทาง ผจญภัย รักอิสระ เป็นคนที่มี
มุมกวนๆ ขี้เล่นในตัว เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย เพราะคนเหล่านี้มักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอ ซึ่งเขาจะมองเรื่องคุณ ภาพและรูปลักษณ์ของรองเท้าเป็นหลัก
ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด
รองเท้ากีโต้ตอบโจทย์กับทุกๆวัย ที่ต้องการดูดี และ ดูเท่อย่างลงตัว ซึ่งทาให้กีโต้เป็นผู้นาในกลุ่มรองเท้าของประเทศไทย และ
ดังไกลถึงต่างประเทศอีกด้วย
การวิเคราะห์คแู่ ข่งขัน
คือ คู่ แข่ งหลั ก ของแบรนด์ ซึ่ งจะเน้นหนัก กั นไปในเรื่อ งของการตลาด และเน้นหนัก ไปในเรื่ อ งของ
ซึ่งแต่ละแบรนด์จะพยายามสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องกับคนกลุ่ม
คล่องข้างสูง ซึ่งคู่แข่ง
ก็ต้องทา
การตลาดอย่างหนักพอสมควร เพื่อที่จะเพิ่มตลาดให้กับแบรนด์ของตนเอง และช่วยกันกันคู่แข่งหน้าใหม่อีกด้วย
พฤติกรรมการซือ้ ของลูกค้าและอัตราการซือ้
การเลื อกซื้ อของกลุ่มผู้บริ โภคอัต ราโดยเฉลี่ย 2-4 คู่ต่ อปี และเมื่อเจอรองเท้ าแบบที่ ถูกใจก็ จะซื้ อโดยทั นที โดยไม่ ต้อ ง
พิจารณาหรือไตร่ตรองใดๆ ซึ่งทางเราได้มีการทาข้อมูลเก็บไว้
ช่องทางการจัดจาหน่าย
แบ่งออกเป็น 2 ช่องทางหลัก
– เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเห็นสินค้าได้ก่อนซื้อ

มีขายทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ลูกค้ารายย่อยบนท้องตลาด ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ

และแบรนด์ชั้นนาทั่วประเทศ
– เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึงผู้บริโภคในปัจจุบันนี้และเข้าถึงผู้บริโภคชาวต่างชาติจานวนมาก
ด้วยช่องทางนี้มากขึ้น
ช่องทางในการซื้อ

และ

2. ปัญหาและโอกาสทางการตลาดปัจจุบนั (

)

ปัญหา
- คนส่วนใหญ่ยังคงติดภาพลักษณ์เก่า
- วัยและเทรนด์เปลี่ยนแปลงเร็วมากในยุคสมัยนี้ ซึ่งมันเป็นแรงผลัดดันทาให้เราต้องปรับตัวเร็วกว่าเดิม
- คู่แข่งแบรนด์ใหม่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ทาให้ส่วนแบ่งทางการตลาดกระจายไปยังแบรนด์อื่นๆ
- กีโต้พึ่งทาการ

มาใหม่ ซึ่งมันจะมีช่องว่างระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ที่ต้องปรับเปลีย่ นในบางจุด

โอกาสทางการตลาดในปัจจุบนั
- ช่องทางการขายเปิดกว้างมากขึ้น ทาให้เข้าถึงคนได้ง่าย เกิดความสะดวกสบายในการซื้อขายและรวดเร็ว ซึ่งตอบโจทย์คน
รุ่นใหม่
- คนสมัยใหม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ รูปลักษณ์แปลกใหม่มากขึ้น ซึ่งทาให้เราสามารถพัฒนาสิ่งต่า งๆได้อย่างเปิดกว้าง โดยไม่มี
ข้อจากัด
- การสื่อสาร หรือการโฆษณารวดเร็วมากขึ้น ทาให้เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ ตรงกลุ่มเป้าหมายและรวดเร็วตามความ
ต้องการของเรา
ผลิตภัณฑ์ทปี่ ระสงค์จดั ทาแผน

ในโครงงานนี้

4. วัตถุประสงค์ของแผนงานหรือเป้าหมายของแผนการทา
เพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ และต่อยอดทางความคิดให้กับเด็กรุ่นใหม่
เพื่อต้องการให้ทกุ คนรู้จักเลือกสรรรองเท้าที่ดี เพราะมันไม่ใช่แค่การสวมใส่เท่านั้น แต่มันยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น
ให้กับชีวิตตัวเองอีกด้วย
เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการนามาพัฒนาคุณภาพของสินค้าและส่วนอื่นๆอย่าง ต่อเนื่องและให้เข้ากับความต้องการของ
มากขึ้น
เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น และสร้างความคิดที่ว่า รองเท้าไม่ใช่แค่การสวมใส่ อีกต่อไป
แนวทางการตลาดขององค์กรของท่านทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ เกีย่ วเนือ่ ง กับ
ทาการ

ในหลากหลายช่องทาง รวมถึงช่องทาง

ด้วย ไม่ว่าจะเป็น

และ

พัฒนาและเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการในการใช้
บริการที่หลากหลายอยู่ตลอดเวลา
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
6. การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด (

)

เนื่องจากกีโต้เป็นแบรนด์ที่ใครๆก็รู้จัก เหมาะสาหรับเป็นรองเท้าสาหรับทุกคนในบ้าน (
หลากหลาย จึงเป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์ คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับ
เป็นรองเท้าที่ทกุ
เลือกใช้ แล้วในปัจจุบัน
ให้การตอบรับที่ดีมากตั้งแต่
ความสาเร็จในเป้าหมายแรก ซึ่งเราก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาต่อยอด เพื่อเข้าถึง

) มีไซน์และรูปแบบที่

มาใหม่ ทาให้เราประสบ
ในปัจจุบันให้มากขึ้น

/
/
เป็นรองเท้าที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์มากขึ้น และนิยมพกพาเดินทางไปใช้งานด้วยเสมอ เพราะมันสะดวก ใส่
สบาย จัดเก็บง่าย และประหยัดพื้นที่ ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนมากขึ้น
7. ส่วนผสมทางการตลาดเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการปฏิบตั กิ าร (
น้องๆสามารถครีเอทได้เลย

)

ตัวอย่าง หรือ

การทา

ของท่านทีผ่ า่ นมา

9. การบริหารการตลาด
-

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ มองเห็นถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่าย

-

กลยุทธในการวางแผนการทาโครงการครั้งนี้

-

อยากเห็นความแตกต่าง สิ่งแปลกใหม่ ออกนอกกรอบที่ไม่เหมือนใคร

10.
-

มองภาพรวมเกี่ยวกับแผนงานที่ทาว่าต้องทาได้จริงๆ ไม่ใช่แค่วาดฝันเท่านั้น
การประเมินผล
อยากเห็นจินตนาการ และความครีเอทของน้องๆที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

-

สามารถทาให้คนที่เข้าร่วมโครงการ หรือ ทากิจกรรม หรือ คนที่พบเห็นประทับใจ แล้วเกิดการ
ได้

-

เป็นการวัดผลจากสถิติ
(

) คือ

หรือ

ซ้ากัน ไม่เหมือนการนับเป็นจานวนครั้งที่ “คนที่เห็น” แบบ
(

)

(

)

คือ การวัดเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบสัดส่วนจานวนครั้งที่คนเห็นต่อจานวนครั้ง

ที่คนกดเข้าไปยังโฆษณานั้นๆ
-

จานวนคนที่โฆษณาถูกเข้าถึง โดยที่จานวนคนนี้จะไม่

ของ

