ข่ าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ได้ ทันที

บราเดอร์ เผยโฉมสแกนเนอร์ 2 รุ่ นล่ าสุด เสริมความเหนือชัน้ กลุ่มธุรกิจโซลูช่ ัน
ตอบโจทย์ ความต้ องการ ฉีกตลาดด้ วยนวัตกรรม
-จัดงาน ‘Let the Solution Flow with Brother Scanner’ ผนึกพลังช่ องทางขาย วางทิศทางสู่ผ้ ูนาธุรกิจบราเดอร์ เดินเกมรุ กกลุ่มธุ รกิจโซลูช่ ันอีกครั ง้ หลังตัดสินใจส่ งสแกนเนอร์ อัจฉริ ยะ 2 รุ่ น
ล่ าสุ ด ADS-2200 และ ADS-2700W เป็ นหั ว หอกหลั ก ในการขยายส่ วนแบ่ งการตลาดในปี 61
เสริมแกร่ งด้ วยนวัตกรรม Network และ WIFI ความใหม่ ของธุรกิจสแกนเนอร์ เมืองไทยที่พร้ อมจะเติม
เต็มความต้ องการของตลาดยุค Digital Transformation 4.0 อย่ างลงตัว
นายกฤษฏภพ ศรีขาว ผู้จัดการฝ่ ายผลิตภัณฑ์ -เครื่องสแกนเนอร์ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์
เชี่ยล (ประเทศไทย) จากัด เปิ ดเผยว่ า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บราเดอร์ ได้ สร้ างการเติบโตอย่างมาก
แก่กลุ่มธุรกิจสแกนเนอร์ ในไทย โดยปั จจุบนั สามารถสร้ างอัตราการเติบโตได้ สูงถึง 10% ซึ่งสูงกว่าอัตราการ
เติบโตของตลาดรวมที่มีคา่ เฉลี่ยประมาณ 5% ของกลุ่มตลาดเครื่ องสแกนเนอร์ แบบ Feed กระดาษขนาด A4
อย่างรวดเร็ ว ทาให้ สแกนเนอร์ ของบราเดอร์ ก้าวสู่การเป็ น 1 ใน 2 แบรนด์ผ้ นู าตลาดอย่างรวดเร็ ว ทังนี
ง ง ตลาด
สแกนเนอร์ ยงั มีศกั ยภาพและโอกาสในการเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะการขยับขึ งนไปขยายส่วนแบ่งในกลุ่มลูกค้ า
องค์กรด้ วยการนาเสนอนวัตกรรมที่ ช่วยเพิ่ม ศักยภาพการทางานและเติมเต็มความต้ องการในยุคเครื อข่าย
ดังเช่นปั จ จุบนั ด้ วยความเข้ าใจอย่างแท้ จริ ง ดังกล่าวนี ง ทาให้ บราเดอร์ ไม่หยุดยังง ที่จะพัฒนาคุ ณภาพสินค้ า
และล่าสุดสามารถพัฒนาสแกนเนอร์ ที่โดดเด่นและแตกต่างด้ าน Network และ ระบบ WIFI เพิ่มความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ งน เพื่อผลลัพธ์ในการทางานที่ดียิ่งกว่า
“จากการวิเคราะห์ความต้ องการของตลาดอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ บราเดอร์ สามารถสร้ างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณ ฑ์สแกนเนอร์ รุ่นล่าสุดให้ เหมาะต่อความต้ องการของกลุ่ม ลูกค้ าองค์กรอย่างลงตัว โดยเริ่ ม แนะนา
สแกนเนอร์ 2 รุ่นใหม่เข้ ามาแทนที่โมเดลเดิม เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าลูกค้ าจะได้ รับสินค้ าที่มีพฒ
ั นาการที่ดียิ่งขึ งนอยู่
เสมอ โดยบราเดอร์ พร้ อมจะนาผลิตภัณฑ์สแกนเนอร์ เข้ าไปเสริ มความแข็งแกร่งให้ แก่การนาเสนอผลิตภัณฑ์ใน
แบบโซลูชนั่ ต่อยอดการทางานที่มีศกั ยภาพมากยิ่งขึ งน” นายกฤษฏภพ ศรีขาว กล่ าวเสริม

ทัง้ นี ้ สแกนเนอร์ ของบราเดอร์ 2 รุ่ นใหม่ ประกอบด้ วย รุ่ น ADS-2200 สแกนเนอร์ ความเร็ วสูง
โดดเด่นด้ วยเทคโนโลยีการสแกน Dual CIS รองรับการสแกนเอกสารตังแต่
ง ขนาดนามบัตรไปจนถึงกระดาษ
จดหมายขนาดยาว สามารถสแกนแบบ 2 หน้ าได้ จากการฟี ดกระดาษเพียงครังง เดียว ความเร็ วในการสแกน
สูงสุด 35 แผ่นต่อนาที (Simplex) และ 70 หน้ าต่อนาที (Duplex) ความละเอียดสูงสุดในการสแกนเท่ากับ
1200x1200 dpi สามารถเลือกเก็บเอกสารที่สแกนไว้ ใน USB แฟลชไดรฟ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องต่อกับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ จ าหน่ า ยในราคา 18,900 บาท และ ADS-2700W สแกนเนอร์ ความเร็ วสูง ที่ มี คุณสมบัติ
เหมือนกับรุ่ น ADS-2200 แต่ เพิ่มการรองรั บการเชื่ อมต่ อผ่ านเน็ตเวิร์คและระบบเครื อข่ ายไร้ สาย เพื่อ
ตอบโจทย์การทางานในรูปแบบองค์กรได้ มากยิ่งขึ งน จาหน่ ายในราคา 22,900 บาท
“บราเดอร์ เ ชื่ อ มั่น ว่ า ตลาดสแกนเนอร์ ยัง เติบ โตได้ อี ก มาก สัง เกตุจ ากการเติบ โตของกลุ่ม ธุ ร กิ จ
Outsourcing ด้ านการจัดการเอกสารที่ขยายตัวเพิ่มขึ นง อย่างรวดเร็ ว ส่งผลโดยตรงกับการเติบโตของกลุ่ม
สแกนเนอร์ และแน่นอนว่าจากนี งไปเราจะเห็นการแข่งขันด้ านนวัตกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ งน เพราะหัวใจสู่ความสาเร็ จ
ของธุรกิจสแกนเนอร์ คือ ความแม่นยา ความคมชัด ที่มาพร้ อมกับความรวดเร็ ว ใช้ งานง่ายไม่ซับซ้ อน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี งมีอยู่ในสแกนเนอร์ ของบราเดอร์ และเราพร้ อมจะปูรากฐานที่มนั่ คง ขยายตลาดกลุ่มนี งในไทย เพื่อก้ าวสู่
ผู้นาธุรกิจในอนาคตอันใกล้ ” นายกฤษฏภพ ศรีขาว กล่ าวแสดงความเชื่อมั่น
ด้ านบริ การหลั ง การขายปั จจุ บั น บราเดอร์ มี ศู น ย์ บ ริ การทั่ ว ประเทศรวม 141 แห่ ง
โดยแบ่ง เป็ น ศูนย์ บ ริ ก ารที่ บ ริ หารโดยบราเดอร์ ใ นแต่ล ะภูมิ ภ าคจ านวน 5 แห่ง และศูน ย์ บริ ก ารแต่ง ตังง ซึ่ง
บริหารงานโดยตัวแทนแต่งตังจ
ง านวน 136 แห่ง ลูกค้ าจึงมัน่ ใจได้ ด้านงานบริการ
ร่ วมสัมผัสประสบการณ์ ความเหนือชัน้ รั บยุค Digital Transformation 4.0 กับนวัตกรรม
สแกนเนอร์ 2 รุ่ นใหม่ จากบราเดอร์ ได้ แล้ ววันนี ท้ ่ ีร้านค้ าตัวแทนจาหน่ ายสินค้ าบราเดอร์ ท่ ัวประเทศ
ผู้ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ สอบถามได้ ท่ ี Brother
Contact
Center
โทร.02-665-7777 หรื อ
www.brother.co.th, www.facebook.com/Brother(Thailand)
สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ :ี
อีเมลล์ : fourdeecomm@gmail.com
วารีพร ยังมั่น (เปิ ้ ล) 083-061-9008
รัตติกาล ฝั ้นเครือ (ส้ ม) 082-787-0386

บริษัท โฟว์ ดี คอมมิวนิเคชั่น จากัด ที่ปรึกษาด้ านสื่อสารการตลาด
โทรศัพท์ 02-951-9119
เมธาพัฒน์ เดชะเศรษฐ์ ศิริ (ปู่ ) 081-843-3923
ฐิติพนั ธุ์ สุวรรณมัย (แตม) 085-555-2380

