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บราเดอร์ ตอกยา้ ความเป็ นเลิศด้ านบริการ
ปั้ นโครงการ “บราเดอร์ เซอร์ วสิ เอ็กเซลเลนซ์ ” (Brother Service Excellence)
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์ เชี่ยล (ประเทศไทย) จากัด ผู้ผลิตเครื่ องพิมพ์ และอุปกรณ์ การพิมพ์ ชัน้ นา
เปิ ดตัวโครงการ “Brother Service Excellence” ต่อยอดความสาเร็ จจากการเปิ ดศูนย์บริ การ 76 จังหวัดทัว่
ประเทศ ตังเป
้ ้ าสร้ างความพึงพอใจลูกค้ า 100% ภายใน 2 ปี
มร. ทาคาโอะ (แอนดี)้ ชิมา กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท บราเดอร์ คอมเมอร์ เชี่ ยล (ประเทศไทย) จากัด กล่าว
ว่า “สิ่งที่บราเดอร์ มงุ่ มัน่ ที่จะมอบให้ ลกู ค้ าทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่สินค้ าคุณภาพสูงเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องมีบริ การหลัง
การขายที่ดที ี่สดุ เพื่ออานวยความสะดวกลูกค้ าสูงสุด ซึ่งบราเดอร์ ได้ วางรากฐานการให้ บริ การหลังการขายที่ดี
มีคณ
ุ ภาพตลอดมาเพื่อสร้ างความมัน่ ใจกับลูกค้ าในระยะยาว”
คุณวรศักดิ์ ประดิษฐ์ กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ ายบริการลูกค้ า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์ เชี่ยล (ประเทศไทย)
จากัด กล่าวว่า “บราเดอร์ ประสบความสาเร็จในการแบรนด์เดียวในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องพิมพ์ที่มีศนู ย์บริการ
ครอบคลุมครบทัง้ 76 จังหวัด โดยมีจานวนศูนย์บริการมาตรฐานทังหมด
้
148 ศูนย์ ในปี นี ้ บราเดอร์ จงึ ต่อยอด
ความสาเร็จด้ วยการเปิ ดตัวโครงการ Brother Service Excellence เพื่อพัฒนาบริ การหลังการขายสูค่ วามเป็ น
เลิศ โดยมีเป้าหมายในการสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าให้ ถึง 95% ในปี 2011 หลังจากสามารถทาได้ 90%
ในปี 2010 โดยโครงการ “Brother Service Excellence” นี ้ จะพัฒนาการบริการหลังการขายให้ มีคณ
ุ ภาพ
สูงสุด”
โครงการ Brother Service Excellence นัน้ จะประกอบด้ วยการสร้ างให้ ศนู ย์บริการมีมาตรฐานเดียวกันทัว่
ประเทศ โดยการสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมพร้ อมสื่อวีดีโอช่วยสอน ที่ได้ ทาการบูรณาการขันตอนหรื
้
อกระบวนการ
ทางานที่มีมาตรฐานเดียวกันเข้ ากับหลักจิตวิทยาการให้ บริการ เพื่อสร้ างพนักงานบริการที่มีความรู้ความเข้ าใจ
ในการให้ บริการในแบบบราเดอร์ และสร้ างผู้ฝึกอบรมของบราเดอร์ ที่สามารถถ่ายทอดและทาการฝึ กอบรม
ให้ กบั บุคลากรของศูนย์บริการมาตฐานทังหมด
้
โดยเริ่มต้ นจากการสร้ างความประทับใจตังแต่
้ หน้ าร้ าน ไป
จนถึงการอบรมทักษะด้ านการบริการในส่วนต่างๆ อย่างเป็ นระบบ โดยบราเดอร์ จะมีการสารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้ าที่มีตอ่ การให้ บริ การของศูนย์บริ การต่างๆ รวมทังจะมี
้ การกระตุ้นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
เพื่อเก็บข้ อมูลของลูกค้ าเพื่อนามาพัฒนาการบริการให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น

ในโครงการนี ้ ยังได้ มีการสร้ าง Mascot สัญลักษณ์ CARER ซึง่ เป็ นตัวแทนของการ
บริการที่มีคณ
ุ ภาพ และช่วยสร้ างการจดจา โดยเป็ นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงบุคลิกภาพการ
ให้ บริการแบบบราเดอร์ อันประกอบด้ วยกลุม่ พฤติกรรม 5 กลุม่ ที่แสดงออกขณะ
ให้ บริการ เพื่อให้ ลกู ค้ ารับรู้ได้ ถึงการแสดงออกที่สมั ผัสได้ ของพนักงานที่ชดั เจน ได้ แก่
Concern, Ability, Responsive, Engage และ Reliable หรื อ ห่วงใย ใส่ใจ วางใจ ฉับ
ไว มีฝีมือ โดยจะเห็นสัญลักษณ์นี ้ได้ ตามสื่อและในศูนย์บริการต่างๆ ทัว่ ประเทศ
นอกจากนี ้ ในการสร้ างความแข็งแกร่งด้ านการบริการ บราเดอร์ ยงั ได้ มีการจัดทาสื่อการเรี ยนรู้ด้านการบริ การ
เพื่อเป็ นคูม่ ือการปฏิบตั ิ โดยจะกระจายไปตามศูนย์บริ การมาตรฐานต่างๆ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ด้ วยหลักสูตร
การอบรมรวมทังการมอบประกาศนี
้
ยบัตรแก่ศนู ย์บริการมาตรฐานที่ผ่านการอบรบและได้ รับการรับรองจาก
บราเดอร์ อีกด้ วย
คุณวรศักดิ์ ยังกล่าวว่า “จากหลักการ “Customer First” ที่เป็ นที่ยึดถือของบราเดอร์ ทวั่ โลก โครงการนี ้ถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของปรัชญาดังกล่าว ที่ยึดหลักลูกค้ าต้ องมาเป็ นอันดับหนึง่ เสมอ เราจึงมุง่ เน้ นการพัฒนาด้ านการ
บริการสู่ความเป็ นเลิศให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจในบริ การสูงสุด ซึง่ ไม่เพียงแต่เฉพาะที่ศนู ย์บริการของบรา
เดอร์ เอง ยังได้ ขยายไปยังศูนย์บริการมาตรฐานทัว่ ประเทศ เพื่อให้ ลกู ค้ าบราเดอร์ มนั่ ใจได้ เสมอว่าจะได้ รับ
บริการที่เป็ นเลิศไม่วา่ จะอยู่ที่ใด”
.
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์ เชียล (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท บราดอร์ คอมเมอร์ เชียล (ประเทศไทย) คือผู้นาในการพัฒนาและคิดค้ นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่ องพิมพ์ ซึง่ ครอบคลุมถึง
การพิมพ์ภาพถ่ายดิจิตอลและการพิมพ์เอกสารทีเ่ หมาะตังแต่
้ ผ้ ใู ช้ ตามบ้ าน สานักงานขนาดกลางและขนาดย่อมไปจนถึง
องค์กรขนาดใหญ่บราเดอร์ นาเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ได้ รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างครบ
วงจร ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องโทรสาร เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ และแอลอีดี เครื่ องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชนั่ เครื่ องพิมพ์ฉลาก พี-ทัช จักร
เย็บผ้ า รวมไปถึงวัสดุการพิมพ์ กระดาษพิมพ์ภาพ และหมึกพิมพ์ ภายใต้ แบรนด์อินโนเบลล่า สินค้ าบราเดอร์ ได้ รับความเชื่อถือ
และไว้ วางใจจากทัว่ โลก ด้ วยนโยบายในการดาเนินธุรกิจทีเ่ น้ นให้ ความสาคัญกับลูกค้ าเป็ นอันดับแรกเสมอ ประกอบกับ
ศูนย์บริ การแต่งตังกว่
้ า 140 สาขา ครอบคลุม 76 จังหวัด ที่พร้ อมด้ วยทีมงานมืออาชีพ และการรับประกันซึง่ จะช่วยเพิม่ ความ
มัน่ ใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า
บราเดอร์ สานักงานใหญ่บราเดอร์ ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตงั ้ อยูท่ ีประเทศสิงคโปร์ และมีสาขาอื่น ๆ ในประเทศ
มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ประเทศไทย อินเดีย รวมทังส
้ านักงานตัวแทนในประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม
รายละเอียดเพิม่ เติม ติดต่อบราเดอร์ ได้ ที่ Brother Contact Center โทร 02-665 -7777
หรื อค้ นหาข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ www.brother.co.th
Brother Earth พัน ธสัญ ญาที่บ ราเดอร์ ได้ ใ ห้ ไว้ ใ นการมีส่ว นร่ ว มอนุรั ก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ ม และ
ธรรมชาติ ด้ วยกิจกรรมที่สร้ างสรรค์ขึ ้นโดยบราเดอร์ ทวั่ โลกเพื่อฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน ร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในกิจกรรมดีๆ เหล่านี ้ได้ เพียงเข้ าไปที่ www.brotherearth.com

