เข้้าถึึงลููกค้้าอย่่างถ่่องแท้้
ด้้วยบริิการ True Analytics
ที่่�เตรีียมฐานข้้อมููล
พฤติิกรรมลููกค้้าขนาดใหญ่่
และนำำ�มาวิิเคราะห์์เพื่่อตอบโจทย์์
การตลาด พร้้อมบริิการที่่�ช่่วย
พััฒนาคอนเทนต์์เสมืือนจริิง
เตรีียมพร้้อมธุุรกิิจเข้้าสู่่�ยุุค
Metaverse เต็็มรููปแบบ
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True Analytics
บริิการวิิเคราะห์์ข้้อมููลพฤติิกรรมในด้้านต่่างๆ เพื่่อตอบโจทย์์ธุุรกิิจตามประเภทการใช้้งาน
ให้้เป็็นข้้อมููลในการวางแผนการตลาดสำำ�หรัับธุุรกิิจ ด้้วยฐานข้้อมููลจำำ�นวนมหาศาลของ
ผู้้�ใช้้งานจริิงในแพลตฟอร์์มต่่างๆ ของ True Ecosystem มากกว่่า 30 ล้้านคน หรืือ
เลืือกวิิเคราะห์์จากฐานข้้อมููลที่่�ลููกค้้าจััดเตรีียมไว้้ โดยมีีทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญจากทรููพร้้อม
ออกแบบจััดหมวดหมู่่� วิิเคราะห์์และพััฒนาข้้อมููลพฤติิกรรมเหล่่านั้้�น ให้้เป็็นข้้อมููลเชิิงลึึก
ที่่�ตอบโจทย์์แต่่ละธุุรกิิจอย่่างแม่่นยำำ�โดยไม่่มีีการล่่วงล้ำำ��ข้้อมููลส่่วนบุุคคล

True’s Big Data

วิิเคราะห์์ข้้อมููลจาก True Ecosystem
ข้้อดีีของ True Analytics
เป็็นข้้อมููลจากฐานข้้อมููลที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
แห่่งหนึ่่�งของประเทศไทย
ซึ่่�งมีีพร้้อมทั้้�งข้้อมููลสถานที่่�
และพฤติิกรรมการใช้้งานของลููกค้้าจริิง
บริิการให้้คำำ�ปรึึกษาอย่่างมืืออาชีีพ
ด้้วยทีีมงานหลากหลายสาขาอาชีีพ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกว่่า 100 คน
สามารถจััดทำำ� Dashboard
ได้้ด้้วยตััวเอง ทำำ�ให้้เข้้าใจได้้ง่่ายขึ้้�น
หรืือสามารถให้้ทรููออกแบบได้้
ตามความต้้องการของแต่่ละองค์์กร
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Advertising & Campaigning
โซลููชัันด้้านโฆษณา
•
Location Intelligence
โซลููชัันด้้านพื้้�นที่่�
•
Customer & Competitor Intelligence
โซลููชัันด้้านการวิิจััยและการตรวสอบคู่่�แข่่ง
•
Credit Risk Insights
โซลููชัันการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
•
Data Enrichment
โซลููชัันเพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพข้้อมููล

Advertising & Campaigning
บริิการโฆษณาโดยใช้้หลายช่่องทาง ช่่วยให้้การสื่่อสารส่่งตรง
กลุ่่�มเป้้าหมายได้้มากขึ้้�น ด้้วยการศึึกษาและวิิเคราะห์์พฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภคทำำ�ให้้ส่่งโฆษณาออกไปได้้ในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม
ส่่งผลให้้แบรนด์์สิินค้้าเป็็นที่่�จดจำำ� เพิ่่�มรายได้้ให้้ธุุรกิิจ
ด้้วยแคมเปญที่่�โดนใจลููกค้้า

ทำำ�ไมจึึงต้้องใช้้
Advertising & Campaigning จากทรูู
หากธุุรกิิจของคุุณต้้องการขยายฐานลููกค้้าในต้้นทุุนที่่�ไม่่สููง
สามารถใช้้เครื่่องมืือของ True Analytics ในการจััดทำำ�แคมเปญ
ทางการตลาดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยปรัับใช้้ได้้ผ่่าน
SMS, TrueID, TrueMoney Wallet, TrueTouch, Telesales
รวมไปถึึงช่่องทางอื่่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่่อประโยชน์์
ในการทำำ�การตลาด ทั้้�งยัังสามารถติิดตามผลได้้อย่่างเรีียลไทม์์

Location Intelligence
บริิการวิิเคราะห์์ข้้อมููลสถานที่่�และเวลาการใช้้งานของผู้้�บริิโภค
เพื่่อให้้ธุุรกิิจเห็็นโอกาสในการทำำ�การตลาดได้้อย่่างชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
สามารถดููข้้อมููลความหนาแน่่นและพฤติิกรรมการเคลื่่อนไหว
ของกลุ่่�มเป้้าหมาย และจััดทำำ�เป็็นรายงานเพื่่อนำำ�มาวิิเคราะห์์
สำำ�หรัับวางแผนการตลาดหรืือการขยายกิิจการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ทำำ�ไมจึึงต้้องใช้้ Location Intelligence จากทรูู
หากธุุรกิิจของคุุณต้้องการขยายกิิจการเพิ่่�มสาขา True Analytics
จะสามารถช่่วยประเมิินได้้ว่่าสถานที่่�ไหนที่่�มีีความเหมาะสมในการ
ขยายกิิจการในแง่่ของการมีีกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เพีียงพอตามที่่�ต้้องการ
และปราศจากคู่่�แข่่งหรืือไม่่
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Customer & Competitor Intelligence
บริิการทำำ�การวิิจััยดิิจิิทััลผ่่านช่่องทางมืือถืือ ไม่่ว่่าจะเป็็นการทดสอบผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ไปจนถึึงการวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการซื้้�อของ
หรืือจะเป็็นภาพลัักษณ์์ของแบรนด์์เพื่่อกำำ�หนดเป้้าหมายตามพฤติิกรรมของลููกค้้าได้้ โดยสามารถเข้้าถึึงผู้้�ตอบแบบสอบถามได้้จำำ�นวนมาก
อีีกทั้้�งยัังรวบรวมพฤติิกรรมการใช้้เว็็บไซต์์หรืือแอปพลิิเคชัันเพื่่อใช้้เป็็นข้้อมููลในการทำำ�การตลาดสามารถทำำ�ได้้หลากหลาย
หมวดหมู่่�อุุตสาหกรรม มีีการอััปเดตข้้อมููลได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ อีีกทั้้�งยัังสามารถเปรีียบเทีียบคู่่�แข่่งได้้

ตััวอย่่างการใช้้บริิการ
หากธุุรกิิจของคุุณต้้องการเปลี่่�ยนพรีีเซ็็นเตอร์์ True Analytics สามารถส่่งแบบสอบถามไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมายกลุ่่�มใหญ่่ได้้ว่่า
พรีีเซ็็นเตอร์์ที่่�เลืือกมีีความน่่าดึึงดููดมากเพีียงพอหรืือไม่่ และแบบสอบถามออนไลน์์นี้้�มีีความรวดเร็็วมากกว่่าเมื่่อเทีียบกัับ
แบบสอบถามวิิจััยบนกระดาษแบบเก่่า
1 Pre-Survey

2 SMS Invitation

3 Survey Platform

• องค์์กรให้้โจทย์์เพื่่อจััดทำำ�
•	ทรููออกแบบพร้้อมให้้
	คำำ�แนะนำำ�การทำำ�แบบสอบถาม
และจััดทำำ�ระบบ

•	ทรููช่่วยส่่ง SMS
เพื่่อเชิิญกลุ่่�มเป้้าหมาย
	ทำำ�แบบสอบถาม

• กลุ่่�มเป้้าหมายทำำ�
แบบสอบถาม

4 Reward Delivery

5 Post-Survey

• กลุ่่�มเป้้าหมายรัับรางวััล
เป็็นทรููพอยท์์หรืือรางวััล
ตามที่่�กำำ�หนดเมื่่อทำำ�เสร็็จ

•	ทรููตรวจความถููกต้้อง
	ของข้้อมููล
•	ทรููส่่งมอบผลการสำำ�รวจ

Credit Risk Insights
บริิการประเมิินเครดิิตผ่่านการใช้้โทรศััพท์์โดยสามารถจำำ�แนกได้้ถึึงพฤติิกรรมการชำำ�ระเงิิน
และการท่่องเที่่�ยว จึึงสามารถประเมิินได้้ในเบื้้�องต้้นว่่าธุุรกิิจของคุุณต้้องการมีีส่่วนร่่วมกัับ
ฐานลููกค้้านี้้�หรืือไม่่ เช่่น การให้้สิินเชื่่ออนุุมััติิบััตรเครดิิต อนุุมััติิสิินเชื่่อบ้้าน เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้�ต้้องได้้รัับความยิินยอมในการใช้้ฐานข้้อมููลลููกค้้าของธนาคารกัับฐานข้้อมููลลููกค้้าของทรูู
เพื่่อนำำ�มาวิิเคราะห์์ประเมิินความเสี่่�ยง จากนั้้�นจึึงนำำ�ไปใช้้ในการตััดสิินใจได้้

ทำำ�ไมจึึงต้้องใช้้ Credit Risk Insights จากทรูู
กลุ่่�มลููกค้้าบางคนไม่่มีีบััญชีีธนาคาร ไม่่มีีบััตรเครดิิต แต่่ทุุกคนมีีเบอร์์โทรศััพท์์ True Analytics
จึึงสามารถวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการใช้้จ่่ายของลููกค้้าได้้อย่่างแม่่นยำำ� ธุุรกิิจจึึงเพิ่่�มรายได้้โดยสามารถ
เข้้าถึึงลููกค้้าได้้มากขึ้้�นโดยไม่่ต้้องมีีประวััติิเครดิิตมาก่่อน

RISK

Data Enrichment
บริิการวิิเคราะห์์เชิิงลึึกต่่อยอดฐานข้้อมููลลููกค้้าของธุุรกิิจ
เพื่่อความเข้้าใจลููกค้้าแบบ 360 องศา โดยการนำำ�ฐานข้้อมููล
ที่่�ธุุรกิิจมีีอยู่่�จัับคู่่�กัับฐานข้้อมููลพฤติิกรรมลููกค้้าของทรูู
เพื่่อระบุุกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ชััดเจนและวางกลยุุทธ์์การตลาด
ได้้อย่่างแม่่นยำำ� ภายใต้้การยิินยอมในการใช้้ข้้อมููลของลููกค้้า
ตามพ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA)
และการรัักษาความปลอดภััยข้้อมููลอย่่างแข็็งแกร่่ง
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VR Solution
บริิการออกแบบและพััฒนา คอนเทนต์์เสมืือนจริิง

ออกแบบ และจััดทำำ�
Storyboard

ลููกค้้าทำำ�การทดสอบ
และตรวจรัับงาน

อบรมการใช้้งาน

ส่่งมอบงานให้้กัับลููกค้้า

บริิการออกแบบสร้้างสภาพแวดล้้อมเสมืือนทั้้�งภาพและเสีียง (Virtual Reality) เพื่่อให้้ผู้้�ใช้้งานรู้้�สึึก
เหมืือนเข้้าไปอยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมนั้้�นได้้จริิง สามารถสร้้างและพััฒนาคอนเทนต์์ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
ขององค์์กร เช่่น การฝึึกอบรมพนัักงานในทัักษะเฉพาะ แสดงรายงานวััดผลการเรีียนรู้้�ได้้อย่่างแม่่นยำำ�
นำำ�พฤติิกรรมของผู้้�เรีียนมาวิิเคราะห์์เพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความเชี่่�ยวชาญในการทำำ�งาน
ลดความเสี่่�ยงในการเกิิดอุุบััติิเหตุุจากการฝึึกปฏิิบััติิงานจริิง ลดต้้นทุุน รวมทั้้�งสร้้างคอนเทนต์์
ในการนำำ�เสนอสิินค้้าหรืือบริิการให้้มีีความน่่าสนใจ

VSPACE
ศููนย์์แสดงนิิทรรศการเสมืือนจริิง
บริิการออกแบบงานจััดแสดงสิินค้้า นิิทรรศการ คอนเสิิร์์ต งานประกวด และอีีเวนต์์อื่่นๆ
ในรููปแบบเสมืือน (Virtual Exhibition) มอบประสบการณ์์แปลกใหม่่จำำ�ลองงานลงมาสู่่�
หน้้าจอออนไลน์์ ให้้ลููกค้้าเพลิิดเพลิินไปกัับการเข้้าร่่วมงานได้้แบบ 360 องศา สามารถสร้้าง
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�เข้้าร่่วมงานคนอื่่นได้้เรีียลไทม์์ ชมการถ่่ายทอดสด Video Streaming
ภายในงานได้้ เพื่่อให้้ผู้้�ใช้้งานรู้้�สึึกเหมืือนเข้้าไปอยู่่�ในอาคารจััดงานจริิง ๆ
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