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แปลและเรียบเรียงโดย ปฏิญญำ เกตุมณี, เพ็ญพิชชำ พงศ์พุทธชำติ 

ในปัจจุบันไม่มีห้างสรรพสินค้าใดท่ีสามารถด าเนินธุรกิจเพียงแค่จ าหน่ายสินค้า 

ศูนย์การค้าในปัจจุบันกลายเป็นพื้นท่ีชุมชน ผู้บริโภคส่วนมากจะมาช้อปปิ้ง, ทานอาหารและสังสรรค์  

การสอบถามผู้ คน ท่ีอาศั ยอยู่ ใน เมืองเล็ กๆ ในอิน เดี ย พวก เขาชอบซื้ อของใน

ห้างสรรพสินค้า ถึงแม้ว่าไม่มีห้างสรรพสินค้าในบริเวณใกล้เคียง แต่พวกเขาก็รอคอยห้างสรรพสินค้า

มาเปิด 

 ศูนย์การค้าเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากในการเปลี่ยนการวิธีการจับจ่ายซื้อสินค้าในอินเดีย 

มากจนปัจจุบันมีเครื่องใช้ครัวเรือนภายในบ้านในห้างสรรพสินค้า จากมุมมองของลูกค้าท่ีคิดว่าเป็น

เร่ืองท่ีเหน็ดเหนื่อยส าหรับการหาพื้นท่ีจอดรถ การต่อรองราคาสินค้า และผู้คนแออัดในตลาดทั่วไป 

ในสถานการณ์เช่นนี้ศูนย์การค้าจะให้ความส าคัญแก่ผู้บริโภค ไม่เพียงแต่ความหรูหรา แต่

ยังอ านวยความสะดวกสบาย การช้อปปิ้งเป็นกระบวนการท่ีใช้เวลา นักพัฒนาและเจ้าของศูนย์การค้า

มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความผ่อนคลายในการช้อปปิ้ง 
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ศูนย์การค้าในปัจจุบันมีตัวเลือกมากมาย อาหาร แหล่งบันเทิง โซนเกมส าหรับเด็กรวมท้ัง

ผู้ใหญ่และการพักผ่อน นอกเหนือจากนี้ยังมีร้านค้าปลีก ท่ีมีท้ังเสื้อผ้า ร้านขายของช าอิเล็กทรอนิกส์

ไปจนถึงร้านขายรองเท้า แม้กระทั่งโรงภาพยนตร์ โรงละครและสปา 

การช้อปปิ้งในความร้อนหรือความหนาวเย็นได้ถูกแทนท่ีด้วยสภาพแวดล้อมท่ีมีการ

ควบคุมสภาพอากาศได้อย่างเช่นห้างสรรพสินค้า  นักเรียน นักศึกษาและวัยรุ่น ท่ัวไปเลือก

ห้างสรรพสินค้าเพื่อความบันเทิงและคู่รักเลือกห้างสรรพสินค้าในการออกเดท นอกจากนี้ห้างสรรพ

สิ้นค้าเหล่านี้ยังกลายเป็นสถานท่ี hangout, ร้านกาแฟและสถานท่ีท างานด้วยแล็ปท็อป 

เพื่อให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภค นักพัฒนาของห้างสรรพสินค้าก าลังเร่งพัฒนา

แนวคิด Omnichannel ในยุคดิจิตอลนี ้

 

1.ควำมลับแห่งควำมส ำเร็จ 

อุตสาหกรรมด้านศูนย์การค้าของอินเดียได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  

ในปี พ. ศ. 2544 มีห้างสรรพสินค้าเพียง 3 แห่งในอินเดียเท่านั้น และเพิ่มขึ้นเป็น 343 แห่งภายในปี 

พ . ศ . 2560  ราย งานของ Cushman & Wakefield ซึ่ ง เป็ น  บ ริษั ท  ท่ี ให้ ค าป รึกษ าด้ าน

อสังหาริมทรัพย์ท่ัวโลก ในอินเดียมีห้างสรรพสินค้าใหม่ ๆ จ านวน 34 แห่งซึ่งครอบคลุมพื้นท่ี 13.6 

ล้านตารางฟุตคาดว่าจะมีขึ้นในแปดเมืองใหญ่ภายในปีพ. ศ. 2563 

อย่างไรก็ตามเร่ืองนี้อุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้าในอินเดียเป็นสถานท่ีท่ียากล าบากมากท่ี

จะเข้ามาเกือบทุกห้างสรรพสินค้ามุ่งมั่นท่ีจะน าเสนอสิ่งอ านวยความสะดวกแบบเดียวกันให้กับ

ผู้บริโภคและคาดหวังว่าจะมีการท าธุรกิจและผลตอบแทนท่ีน่าสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตามมีเพียง

ไม่กี่แห่งที่บรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จ ความส าเร็จของห้างสรรพสินค้าขึ้นอยู่กับปัจจัยบางอย่าง: 
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อย่างไรก็ตามเป็นเร่ืองยากท่ีอุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้าในอินเดียจะประสบความส าเร็จ 

เพราะเกือบทุกห้างสรรพสินค้ามุ่งมั่นท่ีจะเสนอสิ่งอ านวยความสะดวกในแบบเดียวกันให้กับผู้บริโภค 

ปัจจุบันมีเพียงไม่กี่แห่งท่ีบรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จ และความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยบางอย่าง 

สถำนที่ตั้งห้ำงสรรพสินค้ำ: ห้างสรรพสินค้าจะต้องตั้งอยู่ในย่านช้อปปิ้งท่ีส าคัญและการ

ขนส่งสาธารณะเข้าถึงได้อย่างสะดวก  

รำคำ: แยกสินราคาปกติและสินค้าลดราคาอย่างชัดเจน 

รวมแบรนด์สินค้ำ: การรวบรวมแบรนด์ชั้นน าท่ัวโลกและแบรนด์ระดับชาติใน

ห้างสรรพสินค้า แม้แต่ร้านค้าและร้านอาหารป็อปอัพสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ดี 

ประสบกำรณ์: บรรยากาศท่ียอดเย่ียม การตกแต่งร้านค้า ความเป็นกันเองและความเป็น

มืออาชีพของพนักงานมีส่วนช่วยดึงดูดผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

ปัจจุบันวัฒนธรรมการซื้อของในห้างสรรพสินค้าของอินเดียได้พัฒนามากกว่าการไปซื้อ

ของแบบธรรมดา ศูนย์กลางค้าท่ัวโลกก าลังมุ่งเน้นไปท่ีความบันเทิง อย่างเช่น สกีฮิลล์ สวนสนุกในร่ม 

สวนน้ า สวนสัตว์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และแม้กระทั่งอุโมงค์ฉลามใต้ดิน 

สรุปได้หรือไม่ว่า ห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้โดยการขายของ

เท่านั้น แต่ต้องกลายเป็นสถานท่ีส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจและพบปะสังสรรค์  

และนี่คือคุณสมบัติที่ดีท่ีสุดของห้างสรรพสินค้าในอินเดียที่สามรถดึงดูดผู้บริโภคได้ดี 

OOOOO 
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2. กำรสร้ำงแบรนด์: กำรเดินทำงและควำมท้ำทำย 

การท่ีจะประสบความส าเร็จได้ ห้างสรรพสินค้าในอินเดียต้องกลายเป็นแบรนด์ท่ีมีความ

นิยม เพื่อดึงดูลูกค้า 

มีห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในอินเดียซึ่งได้ด าเนินการตามปรัชญานี้และกลายเป็นแบรนด์

ท่ีประสบความส าเร็จหนึ่งในนั้นคือ Pacific Mall 

Pacific Mall เป็นส่วนหนึ่งของ Pacific India ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีชื่อเสียงซึ่งมีธุรกิจด้าน

อสังหาริมทรัพย์ การกุศลและการศึกษา ห้างสรรพสินค้าใหญ่ของกลุ่มใน Tagore Garden คือย่าน 

ช้อปปิ้งบันเทิงและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจขนาด 600,000 ตารางฟุตท่ีมีพื้นท่ีให้บริการกว่า 140  

แบรนด์สินค้าในประเทศและแบรนด์สินค้าน าเข้า 

 

" 

 

 

 

 

 

 

Pacific mall 
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Pacific Mall เป็นจุดหมายปลายทางในการด าเนินชีวิตแบบครบวงจรส าหรับครอบครัวท่ี

สมบูรณ์แบบซึ่งน าเสนอแบรนด์ระดับโลกท่ีสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้คนใน กรุงเดลี 

ห้างสรรพสินค้าของเรา มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นประจ าและด าเนินการวิจัยและแบบส ารวจเชิง

โต้ตอบเพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลท่ีวิเคราะห์สามารถน ามาใช้กับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่มีคุณค่าเพื่อช่วย

ในการจัดล าดับความส าคัญของการผสมผสานแบรนด์ในพื้นท่ีการลงทุน" Abhishek Bansal 

กรรมการบริหารของ Pacific India กล่าว 

ในขณะท่ียังมีอีกห้างได้แก่ Viviana Mall ซึ่งผู้บริหารได้ให้สัมภาษณ์ว่า "ปัจจุบัน Viviana 

Mall ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าชั้นน าของอินเดีย ความท้าทายและความ

ยากล าบากท่ีเราประสบคือสถานท่ีตั้งห้างสรรพสินค้า อย่างเช่นปัญหาของเมืองธาเน ในรัฐมหาราษ 

ฏระคือประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นชนชั้นกลางท่ีไม่นิยมสินค้าแบรนด์เนมพวกเขามีรสนิยมในการช้อปปิ้ง

แบบอนุรักษ์นิยม ในเวลาเดียวกันหลายคนเห็นว่าระยะห่างระหว่างมุมไบกับธาเนนั้นไกลเกินกว่าท่ี

ผู้บริโภคจากธาเนจะเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าได้อย่างสะดวก Sheth Developers & Realtors 

Ltd. ต้องการแก้ไขปัญหานี้ พวกเขาต้องการสร้างห้างสรรพสินค้าท่ีจ าหน่ายเฉพาะสินค้าจ าเป็นตาม

ความต้องการของชาวชาวธาเน" Rima Pradhan รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของ Viviana 

Mall กล่าว 

อีกหนึ่งห้างสรรพสินค้าท่ีมีเส้นทางความส าเร็จท่ีแตกต่างออกไปคือ Grand Venice Mall 

ใน Greater Noida 

“การลงทุนครั้งนี้จะท าให้ความฝันของเรากลายเป็นความจริง  เมื่อแปดปีท่ีแล้ว เราก าลัง

ก่อสร้าง The Grand Venice ท าให้สถาปนิกเทคโนโลยีและแรงงานก่อสร้างเข้าใจแนวคิดนี้เป็นอย่าง

ดี เหตุผลท่ีว่าท าไมห้างสรรพสินค้าจึงต้องใช้เวลาในการก่อสร้างมากกว่าปกติถึง 3 เท่า นอกจากนี้เรา

ยังจ าเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความปลอดภัยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเมื่อพวก

เขามาถึงห้างสรรพสินค้า เป็นผลให้การออกแบบห้างสรรพสินค้ามีความซับซ้อนมาก ขณะนี้เราก าลัง

เผชิญปัญหาอยู่บ้างเมื่อเราดูแลด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านเทคโนโลยีของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ แต่
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เราก าลังด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายเป้าหมายในการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม" Queency 

Bhasin CEO ห้างสรรพสินค้า Grand Venice 

"เราได้ก่อตั้ง DLF Promenade ขึ้นเป็นปลายทางแฟชั่นท่ีได้รับการยกย่องมากท่ีสุดและ 

DLF Mall ของอินเดียเป็นห้างสรรพสินค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินเดียในวันนี้ อย่างเช่น DLF Place Saket 

ได้แสดงเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยแบรนด์ต่างๆที่ก าลังมองหาพื้นท่ีว่างและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วใน

แต่ละวัน DLF CyberHub เป็นจุดหมายปลายทางอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เหมือนใคร มีอาหารระดับ

โลกท่ีดีท่ีสุดในใจกลางเมืองคุร์เคาน์" Pushpa Bector รองประธานบริหารและหัวหน้าศูนย์การค้า 

DLF  

"GST (ภาษีสินค้าและบริการ) และ นโยบาย demonetisation เป็นความท้าทายท่ี

ส าคัญ แต่ผลกระทบของปัญหาเดียวกันก็หายไปไม่นานหลังจากท่ีมีนัยยะ จากมุมมองด้านเทคโนโลยี

ไม่มีความท้าทายใดที่ส าคัญในขณะท่ีเราก าลังก้าวไปข้างหน้าโค้งโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นนวัตกรรมเพ่ือ

ยกระดับความสะดวกสบายของลูกค้า" เธอกล่าวเสริม 

กลุ่ม Lulu ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นท่ีรู้จักในการด าเนินธุรกิจค้าปลีกกว่า 120 

แห่งในตะวันออกกลางก าลังวางแผนขยายตัวอย่างรวดเร็วในอินเดีย และเพื่อเร่งกระบวนการแบรนด์

ก าลังใช้เทคโนโลยีในรูปแบบท่ีดีที่สุด 
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Lulu Mall 

ผู้น าธุรกิจ Lulu Mall, Shibu Philips กล่าวว่า "เราก าลังใช้เทคโนโลยีใหม่ในการรื้อถอน

อาคารของศูนย์การค้าแห่งใหม่ของเรา ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการสร้างห้างสรรพสินค้า โดยใช้

เทคโนโลยีนี้เราคาดว่าห้างสรรพสินค้าของเราจะพร้อมใน 2 ปี” 

เขาเสริมว่า "นอกเหนือจากนี้เราก าลังใช้เทคโนโลยีเช่นการก าหนดต าแหน่งทางภูมิศาสตร์

เทคโนโลยีสัญญาณเตือนภัยและ ANPR (Automatic Plate Recognition) ขณะท่ีลูกค้าเข้ามาใน

ห้างสรรพสินค้าเทคโนโลยีนี้ช่วยในการจดจ าป้ายรถยนต์ และการติดตามลูกค้า ปัจจุบันเรามี

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้า 1.5 แสนคน และเราทราบว่าพวกเขาซื้อสินค้าอะไรใน

ห้างสรรพสินค้าบ้าง และตอนนี้เรามั่นใจว่าพวกเขาได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้า

ของเรา" 

อีกกรณีหนึ่งคือ Phoenix Market City, Bangalore การพัฒนาพื้นท่ีร้านค้าปลีกท่ีเปิด

ด าเนินการในปี  พ .ศ . 2554 และเป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์และความบันเทิง 

ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เติบโตขึ้นกว่า 15-20 เปอร์เซ็นต์ในด้านยอดขายรวมท้ังก าไร และได้สร้าง

ชื่อเสียงให้กับตัวเองอย่างมากมาย 

"ร้านค้ากว่า 300 แห่งท่ีรวบรวมแบรนด์ระดับนานาชาติ ระดับชาติและระดับภูมิภาค

อย่างครบถ้วน Phoenix Market City มีสินค้าและบริการท่ีครบวงจรและน่าสนใจท่ีสุดในเมือง 

Bengaluru เดอะมอลล์เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงชุดรูปแบบต่างๆและงานคอนเสิร์ตดนตรีขนาดใหญ่ท่ี
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ดี ท่ีสุดในวงดนตรีชั้นน าและนักร้องบอลลีวูดยอดนิยมท่ีท าหน้าท่ี " ผู้อ านวยการ Phoenix 

MarketCity, Gajendra Singh Rathore กล่าว 

Ishanya Mall, Deepak Fertilizers แ ล ะ  Petrochemicals Corporation Ltd 

(DFPCL) ได้เข้ามามีบทบาทในทศวรรษท่ีผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสุขในการท าท่ีบ้าน 

ห้างสรรพสินค้าเหล่านี้น าเสนอประสบการณ์แปลกใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับห้างสรรพสินค้าท่ัวไป 

"Ishanya เป็นหนึ่งในโครงการท่ีมีชื่อเสียงของเราซึ่งนับว่าค่อนข้างเป็นหนึ่งเดียวในแง่ของวิสัยทัศน์

โครงการกายภาพและประสบการณ์ของลูกค้า เราต้องการให้ลูกค้าของเราท าท่ีบ้านสร้ าง

ประสบการณ์ท่ีสนุกสนาน การเป็นแนวคิดการบุกเบิกการสร้างภาพแนวคิดและองค์ประกอบของกลุ่ม

ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้เวลาในการปักหลักท่ามกลางกลุ่มเป้าหมาย ความสมดุลระหว่างสอง

กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายของ B2B และ B2C ถือเป็นแกนหลักของรูปแบบธุรกิจและการหาจุดท่ี

น่าสนใจเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจอย่างมาก "Mahesh M CEO Ishanya Mall กล่าว  

นอกจากนี้ยังมี Quest Mall ท่ีน าเสนอด้วยความคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของผู้บริโภค และได้น าการปฏิวัติค้าปลีกที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาในภาคตะวันออกของอินเดีย 

 

 

 

 

 

 

Quest Mall 
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"เราหวังและได้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีสมบูรณ์ในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและการใช้

จ่ายในขณะนี้" Sanjeev Mehra รองประธาน บริษัท Quest Properties India Limited กล่าว 

"เราเช่ือมั่นอย่างมากว่าดิจิตอลเป็นหนทางสู่อนาคต" Mehra กล่าว 

Inorbit ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การค้าท่ีมีชื่อเสียงของมุมไบ ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก 

"การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวท่ีคงท่ีในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและในปีท่ี 13 ของเรา 

เราได้ปรับปรุงตัวเองด้วยรูปแบบแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ อาหารและความบันเทิงท่ีน่าสนใจ เพื่อให้ประสบ

ความส าเร็จคุณจะต้องวัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและท าเพื่อมอบประสบการณ์การ 

ช็อปปิ้งท่ีดีท่ีสุด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความท้าทายในด้านท่ี  ขณะก าลังด าเนินการซ่อมแซมตัว

อาคารจะต้องไม่มีการปิดด าเนินการและส่งผลต่อธุรกิจ "Naviin Ibhrampurkar – หัวหน้าฝ่าย

การตลาดและการส่ือสารองค์กร” Inorbit Malls (ประเทศอินเดีย) กล่าว  

การวางแผนการปรับปรุงอาคารห้าสรรสินค้าจะต้องใช้ความลึกซึ้ง ต้องมีการจัดอย่าง

พิถีพิถันและการประสานงานระหว่างหลายทีม  เราเปิดตัวแอปพลิเคชันของเราในปีนี้ด้วยคุณสมบัติ

การช็อปปิ้งท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่นความสามารถในการส ารองผลิตภัณฑ์ออนไลน์และเลือกซื้อ

สินค้าจากห้างสรรพสินค้าและบริการจัดส่งภายในวันเดียวกัน "เขากล่าวเสริม 

OOOOO 

 

3. กุญแจแห่งควำมส ำเร็จ 

ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าท่ัวไปรวบรวมกระบวนการในการสร้างแนวคิด การวางต าแหน่ง

การแบ่ งเขต การตัดสินใจเลือกผู้ เช่ า รวมถึ งกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดของ

ห้างสรรพสินค้าตลอดจนการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและการเงินเป็นหลักส าคัญของ

ความส าเร็จ 
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ท้ังหมดนี้จะท าให้มั่นใจได้ว่าห้างสรรพสินค้าเหล่านี้จะก าหนดเป้าหมายท่ีเหมาะสมและ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ไม่เพียงแต่ท าให้ห้างสรรพสินค้าเป็นสถานท่ีท่ี

ประสบความส าเร็จ แต่ยังเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

Ibhrampurkar หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Inorbit Mall กล่าวว่า "กลยุทธ์ส าหรับ

ห้างสรรพสินค้าท่ีจะประสบความส าเร็จคือขอบเขตของสิ่งต่างๆเช่น สถานท่ี การออกแบบและการ

หมุนเวียนของผู้เช่าสถานท่ี ผสมสิ่งท่ีสร้างผลิตภัณฑ์ ไม่มีสูตรง่ายๆท่ีจะประสบความส าเร็จเพราะคุณ

สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีใกล้เคียงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของตลาดขนาดเล็ก 

ในท่ีสุดห้างสรรพสินค้าท่ีดีเป็นร้านท่ีให้ความสะดวกสบายความตื่นเต้นและประสบการณ์ท่ีท าให้

ผู้บริโภครู้สึกสดชื่น" 

Bansal กล่าวว่า "สถานท่ีตั้งของผู้เช่ารายย่อยเป็นปัจจัยท่ีมีบทบาทส าคัญในการก าหนด

ความส าเร็จของห้างสรรพสินค้า" 

"มันเป็นความผูกพันระหว่างห้างสรรพสินค้า , ลูกค้าและร้านค้าปลีกเป็นตัวก าหนด

ก าหนดระดับของความส าเร็จ นับตั้งแต่ก่อตั้ง Viviana Mall เราได้พยายามสร้างความตื่นตัวในการ

อัพเกรดข้อเสนอของตนและเป็นผู้บุกเบิกในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานสูงในตลาดอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือขายปลีกในอินเดียเพื่อสร้างความร่วมมือท่ีดีขึ้นกับลูกค้าและผู้ค้าปลีก" Rima Pradhan กล่าว 

Bector กล่าวเสริมว่า "การรวบรวมแบรนด์และแบรนด์คุณภาพคือการสร้างความเช่ือมั่น

ในความส าเร็จของห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้องค์ประกอบเช่นการต้อนรับ สถานท่ี ความสะดวกและ

ความปลอดภัยก็มีบทบาทส าคัญ ปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆ และด้วยเหตุนี้จึงมีการให้

ความส าคัญกับ F&B และความบันเทิง เราจึงให้ความส าคัญกับการให้บริการท่ีดีและความปลอดภัย" 

Anupam T รองประธานห้างสรรพสินค้า Oberoi Mall เมืองมุมไบ มีความเห็นว่าการ

ผสมผสานผลิตภัณฑ์ท่ีดีเยี่ยมสถานท่ีซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างดีพร้อมกับการด าเนินงานท่ีโดด
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เด่นและการตลาดท่ีทันสมัยจะก าหนดความส าเร็จของห้างสรรพสินค้า "การเปิดใช้งานและกิจกรรมมี

บทบาทส าคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ของห้างสรรพสินค้า" เขากล่าวเสริม 

OOOOO 

4. นวัตกรรมกำรสร้ำงประสบกำรณ์ช้อปปิ้ง 

นอกเหนือจากประเภทสินค้าของผู้เข้าพื้นท่ี หรือขนาดของร้านค้าค าถามท่ีส าคัญท่ีสุดท่ี

จะถามจากมุมมองของนักพัฒนาคือสิ่งท่ีจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในห้างสรรพสินค้าส าหรับผู้บริโภค เช่นการ

ตกแต่งภายในและสุนทรียศาสตร์ภายในหรือความต้องการในการสร้างการพัฒนาท่ีมอบประสบการณ์

ท่ีแตกต่างและไม่เหมือนใครแก่ผู้บริโภค  ตามท่ี Rohit George กรรมการผู้จัดการ Virtuous Retail 

South Asia คุณภาพของแสงด้านนอกและภายในสภาพธรรมชาติของพื้นท่ีสาธารณะการออกแบบ

และการวางต าแหน่งของกราฟิกด้านสิ่งแวดล้อมและการหาองค์ประกอบท้ังหมดได้รับการออกแบบ

โดยท่ีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าเมื่อมีการจัดการดีสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับประสบการณ์ของผู้ใช้ 

"ในฐานะท่ีเราเป็นผู้มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งจากมุมมองของผู้บริโภค - โดยพื้นฐาน

แล้วว่าผู้บริโภคคิดถึงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไร เรามั่นใจว่าทุกอย่างเป็นนวัตกรรมใหม่  เราจะไม่ใช้

การออกแบบใน Surat และท าซ้ าใน Bengaluru หรือ Chennai ผลิตภัณฑ์จ านวนมากของเราอิง

ตามประวัติและเป็นหลักเพียงแค่สิ่งท่ีเชื่อมต่อชุมชนและเมืองกับโครงการของเรา" เขากล่าวเพิ่มว่า 

"เราจ าเป็นต้องคิดถึงห้างสรรพสินค้าว่าเป็นศูนย์กลางการด าเนินชีวิตท่ีเป็นส่วนส าคัญ สิ่งส าคัญคือ

การคิดออกจากกล่องและหาวิธีท่ีน่าตื่นเต้นใหม่ ๆ เพ่ือจูงใจให้คนมาช็อปปิ้งและเพลิดเพลินกับการอยู่

ในห้างสรรพสินค้าของเรา" 

วิวัฒนาการของห้างสรรพสินค้าเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่อง ศูนย์การค้าจ าเป็นต้อง

ปรับปรุงการผสมผสานผู้เช่าของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนมีแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ใหม่ล่าสุดและ

การจองพื้นท่ีอื่น ๆ เช่นอาหารและความบันเทิง 
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" Pacific Mall มีความเฉพาะในการสร้างการตลาดเฉพาะด้าน คุณภาพของกิจกรรมทาง

การตลาดแตกต่างและไม่ เหมือนใคร เรามุ่ งเน้นการแสดงนานาชาติมากมายเช่น Queen's 

Wednesday, การแสดงสดทุกวันเสาร์วันอังคารดนตรีท่ี Plaza นอกจากนี้เรายังเป็นเจ้าภาพท่ีโปรด

ปรานของ Auto Arcade ทุกปี ห้างสรรพสินค้าได้สร้างแบบจ าลอง Qutub Minar ในวันประกาศ

อิสรภาพ ทัชมาฮาลในวันวาเลนไทน์และหอไอเฟลส าหรับการเฉลิมฉลองคริสมาสต์ "Bansal กล่าว 

นอกจากนี้ห้างสรรพสินค้ายังมีบริการอ านวยความสะดวกมากมายให้แก่นักช็อปปิ้ง เช่น 

การจองตั๋ว การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน การช าระค่าสินค้าและบริการ บริการตัดเย็บ บริการซ่อม

โทรศัพท์บริการด้านการท่องเท่ียว ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแน่นแฟ้นให้กับลูกค้าและ

ห้างสรรพสินค้า 

Viviana Mall มีความรวดเร็วในการปรับใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาท่ีเป็นท่ีนิยมในการ

พัฒนาห้างสรรพสินค้า "ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก นวัตกรรม

การสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับลูกค้าจ าเป็นมากในตอนนี้ ความต้องการของลูกค้ามีการ

เปลี่ยนแปลงทุกวินาที เราเป็นท่ีรู้จักกันดีในฐานะคนแรกที่แนะน าวิธีปฏิบัติที่ไม่เคยคิดมาก่อน เราเป็น

คนแรกท่ีรู้ว่าห้างสรรพสินค้าท่ีมีความบกพร่องทางสายตาอันดับแรก ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้า 900KVA และมีเทคโนโลยีมัลติมีเดียท่ีรองรับเทคโนโลยี 4DX - Cinepolis" 

Pradhan กล่าว 

 

 

 

 

Viviana Mall 
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"การมีส่วนร่วมของลูกค้าคือความส าเร็จของสินค้าท่ีแสดงความเป็นเอกลักษณ์ , ผ่านการ

คิดอย่างรอบคอบ ผ่านบริการ เช่น การบ ารุงรักษาท่ีบ้าน การปรับปรุง และการออกแบบตกแต่ง

ภายในนอกเหนือจากการสนับสนุนการเลือกผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้าในวันหยุดสุด

สัปดาห์ โดยใช้สถานท่ีจัดงานท่ีแตกต่างกัน ท้ังพื้นท่ีในร่ม หอศิลป์และอัฒจันทร์ มีการประกวดเล่า

เร่ืองInternational story การจัดนิทรรศการ การออกแบบ การแข่งขันฟุตซอล และการแข่งขันคริก

เก็ตของเด็ก บทละครเด็กรวมไปถึงคอนเสิร์ตท่ีมีชื่อเสียงจากนานาชาติ การฝึกอบรมช่วยในการช่วย

สร้างความตระหนักและความสนใจของลูกค้า สื่อต่างๆจากดิจิทัลท่ีถูกน ามาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเหลา่นี้ในช่วงเวลาการขายและการเปิดตัวแบรนด์” Pradhan กล่าว 

Bhasin, Grand Venice กล่าวว่า "แนวคิดพื้นฐานท่ีอยู่ เบื้องหลังการสร้างแนวคิด

เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าคือการเสนอขายท่ีไม่เหมือนใครให้กับลูกค้า ความจริงท่ีว่าพวกเขาหลงเสน่ห์

เสน่ห์ท่ีสร้างขึ้นรอบๆ เมืองเวนิสท าให้เรารู้สึกพึงพอใจ ประสบการณ์ของลูกค้าคือความส าคัญของเรา

และเราไม่สามารถท่ีจะประนีประนอมได้ ทุกองค์ประกอบในห้างสรรพสินค้าได้รับการออกแบบโดย

ค านึงถึงลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความยิ่งใหญ่การนั่งเรือแจวห้องอาหารบริการท่ีจอดรถบรรยากาศ

โดยรวมการเลือกแบรนด์ความบันเทิงเป็นต้นเพื่อให้กระชับทุกมุมของห้างสรรพสินค้าของเราคือการ

สร้างประสบการณ์ใหม่ในการช้อปปิ้งให้กับลูกค้า” 

Bector กล่าวเสริมว่าลูกค้าทุกวันนี้มีความต้องการและมองหานวัตกรรมท่ีทันสมัยซึ่งจะ

ท าให้พวกเขากลับมาท่ีห้างสรรพสินค้าแห่งเดิม 

"การรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า เราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา และ

น าเสนอกิจกรรมท่ีน่าสนใจของลูกค้าเพื่อเพ่ิมจ านวนลูกค้า เช่น Sugar Rush, Burgers & Cocktails 

Festival, Night Owl Festival, Sufi Sama, Khaana Bajana, เทศกาลวัฒ นธรรมญี่ ปุ่ น  ฯลฯ 

ท้ังหมดนี้จะน าไปสู่ความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่”เธอกล่าว 
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Mehra กล่าวว่า ความท้าทายคือการท าให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมโดยน าแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีจะ

ยอมรับได้ระหว่างผู้ซื้อและร้านค้าปลีก 

"เราได้สร้างความตื่นตาให้กับลูกค้าของเราอย่างสม่ าเสมอ  Midnight  Sale (MSQ)เป็น

แนวคิดท่ีได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นตัวอย่ างหนึ่ งของวิธีสร้างสถิติจ านวนก้าวเดินใน

ศูนย์การค้า เราเปลี่ยนชั้นล่างเป็นไนต์คลับเพื่อฉลองโอกาสพิเศษหรืองานเทศกาลต่างๆ นวัตกรรม

สร้างความสนุกสนานคือกุญแจส าคัญในการท าให้เราก้าวไปข้างหน้า" เขากล่าว 

OOOOO 

5. สถำนที่ตั้งห้ำงสรรพสินค้ำ 

สถานท่ีตั้งมีบทบาทมากในความส าเร็จของห้างสรรพสินค้าและการมีสถานท่ีตั้งท่ีดีคือก้าว

แรกแห่งความส าเร็จของห้างสรรสินค้า การวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายเงินของผู้คนท่ีอาศัย

อยู่ในพื้นท่ี เป็นสิ่งท่ีนักพัฒนาต้องค านึงถึงก่อนท่ีจะสร้างห้างสรรพสินค้า 

"คุณต้องเป็นท่ีท่ีผู้ชมเป้าหมายของคุณอยู่และหากสถานท่ีนั้นไม่เป็นเช่นนั้นความจ าเป็น

ในการเชื่อมต่อกันได้สะดวกเข้าถึงและเข้าถึงได้จะกลายเป็นสิทธิพิเศษ สถานท่ีส าคัญท าให้ความ

แตกต่างในการเติบโตและการขายของแบรนด์ โชคดีท่ีเราไม่เพียง แต่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีท้ัง

จากภาครัฐและภาคเอกชน "Bansal กล่าว 

"คุณต้องไปส ารวจสถานท่ีตั้งห้างสรรพสินค้าเพื่อเฝ้าดูกลุ่มเป้าหมาย สถานท่ีส าคัญ

สามารถสร้าความแตกต่างในการเติบโตและการขายของแบรนด์ได้” Bansal กล่าว 

ตามท่ี Ali กล่าว การศึกษาด้านประชากรและด้านจิตวิทยาของพื้นท่ีลุ่มน้ ามันมี

ความส าคัญมาก "ถ้าระยะทางขับรถไกลมากกว่าหนึ่งชั่วโมงอาจท าให้ห้างสรรพสินค้ายากที่จะประสบ

ความส าเร็จ” เขากล่าว 
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"มีปัจจัยหลายประการท่ีนักพัฒนาต้องประเมินก่อนตัดสินใจลงทุนสร้างห้างสรรพสินค้า 

ปัจจัยเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดล าดับความส าคัญขึ้นอยู่กับภูมิภาคและข้อมูล

ประชากร ปัจจัยส าคัญบางประการท่ีนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องพิจารณาคือระดับรายได้และ

ความสามารถในการใช้จับจ่ายรายชั่วโมง  และปัจจัยอื่นๆ อีกเช่นความสามารถในการเติบโตของ

โครงสร้างพื้นฐาน - ถนนและสถานีรถไฟใต้ดิน" Ali กล่าวเสริม 

ตามท่ี Pradhan กล่าว "ลูกค้าท่ีมาจากมุมไบและชานเมือง Thane และ Kalyan ได้

เพิ่มขึ้น Viviana Mall ได้สร้างศูนย์กลางการช็อปปิ้งความบันเทิงการรับประทานอาหารและการ

พักผ่อนหย่อนใจไปยังพื้นท่ีเหล่านี้ เราปรับปรุงการเช่าพื้นท่ีของเราอย่างต่อเนื่อง สร้างแคมเปญ

การตลาดเพื่อเพ่ิมลูกค้าและผู้ค้าปลีก เพ่ือให้แน่ใจว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มท่ี

เปลี่ยนแปลงไป" 

ห้างสรรพสินค้าเกือบ 100 แห่งท่ีด าเนินงานท่ัวกรุงนิวเดลี เป็น "ห้างสรรพสินค้า" 

ระดับประเทศ ในปี 2015-16 นิวเดลี  มีอิทธิพลประมาณ 60% ของอุปทานและความต้องการใน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายย่อยของ pan - India และสถานการณ์นี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

"มหานคร Noida เป็นส่วนหนึ่งในสามเหลี่ยมทองค า สามเหลี่ยมทองค าเป็นหนึ่งใน

ศูนย์กลางธุรกิจการค้าและการศึกษาท่ีเติบโตเร็วท่ีสุด ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะส าหรับเรา"  

states Bhasin กล่าว 

"สถานท่ีเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคจะตระหนักถึงเสมอ ดังนั้นห้างสรรพสินค้าของเราท้ังหมดจึง

ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองท่ีมี รถไฟใต้ดิน รถแท็กซี่หรือรถส่วนตัว สามารถผ่านได้อย่างสะดวก” Bector 

กล่าว 

Inorbit Mall ก็มีเรื่องราวการเริ่มต้นท่ีน่าสนใจ ในช่วงต้นทศวรรษท่ี 2000 Malad ได้

เล็งเห็นถึงขั้นตอนของการแบ่งพื้นท่ีและ Inorbit ได้เห็นตลาดขนาดเล็กนี้ว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีศักยภาพ

ในการลงทุนและได้กลายเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับการตั้งห้างสรรพสินค้า "พื้นท่ีนี้ได้มีการพัฒนาอย่าง
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รวดเร็วในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา วันนี้แม้รัฐบาลจะเพ่ิมโครงสร้างพื้นฐานให้กับสถานท่ีนี้มากขึ้นและได้รับ

การเลื่อนต าแหน่งให้เป็น 'เมืองท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในเมืองมุมไบ' กลยุทธ์ของเราคือการลงทุนในท าเลท่ี

ใกล้เคียงกันซึ่งคุ้มค่าแก่การเข้าถึงและสามารถเข้าถึงได้ง่าย "Ibhrampurkar กล่าว 

 

 

 

 

 

 

Inorbit Mall 

สถานท่ีตั้งและความสะดวกในการเดินทางมายังห้างสรรพสินค้าเป็นสิ่งท่ีช่วยเสริมสร้าง

ความส าเร็จให้แก่ห้างสรรพสินค้า 

“เป้าหมายในการประเมินความสามารถในการดึงดูดลูกค้าและการเติมโตอยากยั่งยืน ใน

ฐานะท่ี Ishanya ตั้งอยู่ใน East Pune ซึ่งได้เติบโตขึ้นในขนาดตลาดค้าปลีก เราต้องการท่ีจะ

ครอบคลุมท้ังเมือง แต่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและการสื่อการ” Mahesh M. กล่าวว่า 

ขณะเดียวกัน Mehra กล่าวว่า "เราก าหนดเป้าหมายคุณสมบัติด้วยถนนท้ังสี่ด้านและ

เหตุผลประการเดียวคือการเดินทางมายังห้างสรรพสินค้า" เขากล่าว 

Anupam T อธิบายถึง Oberoi Mall ว่าท าไมจึงตั้งอยู่ใน Goregaon ทางตะวันออกบน 

Western Express Highway ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Oberoi Garden City เขากล่าวว่า 

"โครงการ Oberoi Garden City เป็นโครงการที่อยู่อาศัยการพาณิชย์และการโรงแรมระดับโลกที่ช่วย
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ให้ห้างสรรพสินค้าเพิ่มความได้เปรียบโดยการจัดหาผู้บริโภคท่ีร่ ารวย ศูนย์การค้า Oberoi Mall มี

ส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์และมียอดค้าปลีกในศูนย์การค้าท่ีตั้งอยู่ใน Western Express 

Highway" 

สถานท่ีตั้งของ Phoenix MarketCity ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีพื้นท่ีใกล้เคียงซึ่ง เช่น 

พื้นท่ีเชิงพาณิชย์ ศูนย์ไอที แหล่งชุมชน โรงแรมและโรงเรียน ท่ีสามารถช่วยดึงดูดลูกค้า  "การพัฒนา

ของเราถูกล้อมรอบไปด้วยรูปแบบท่ีอยู่อาศัยระดับพรีเมี่ยมและส านักงานการค้า ซึ่งก่อให้เกิดการ

จับกุมตัวใหญ่ส าหรับห้างสรรพสินค้า" states Rathore กล่าว 

OOOOO 

6. กำรแบ่งโซนคือส่วนทีส่ ำคัญ 

การแบ่งโซน หมายถึง การแบ่งเขตพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าเป็นโซน  เพื่อจัดวางต าแหน่ง

ของผู้ค้าปลีกรายต่างๆ ห้างสรรพสินค้า จะขึ้นอยู่กับความส าเร็จของผู้เช่า ซึ่งหมายถึง สิทธิทาง

การเงินของผู้เช่า  การรวมผู้เช่าท่ีและการวางต าแหน่งร้านค้าปลีกท่ีเหมาะสมหลังการใช้งานแบบแบ่ง

โซนช่วยให้ร้านค้าปลีกสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ทุกประเภท 

 

 

 “การใช้งานแบบแบ่งโซน หากท าอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้เข้าชมเกิดความคิดท่ี

แตกต่าง  นอกจากนี้ ยังช่วยให้ลูกค้า เกิดการโน้มน้าวความพึงพอใจ และเกิดความถี่ในการเข้าชม ซึ่ง
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เป็นวิกฤตในการพิจารณาอุปทานของศูนย์การค้าท่ีก าลังจะมาถึง การก าหนดเป้าหมายท้ังผู้ซื้อท่ี

วางแผนจะมาไว้ล่วงหน้าและแรงกระตุ้นของผู้เข้าชมคือสิ่งส าคัญ  หากศูนย์การค้าเปลี่ยนแปลงเพื่อ

บรรลุเป้าหมายท่ีสูงขึ้นก็จะท าให้ยอดขายของผู้เช่าสูงขึ้นตามไปด้วย "  Bansal อธิบาย  

การอยู่ใกล้กันอย่างเหมาะสม มีบทบาทส าคัญกับยี่ห้อสินค้า และเป็นการปฏิบัติงานท่ี

ดีกว่าเก่า บางครั้งการแสดงยี่ห้อสินค้าอาจพัฒนาได้ดีขึ้น ถ้ามันอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมโดยรอบล้อม

ไปด้วยยี่ห้อของสินค้าท่ีคล้ายๆกัน 

 

Ibrahampurkar อธิบายพร้อมช่วยยกตัวอย่าง: “ท่ีห้างสรรพสินค้าอินอร์บิท(Inorbit), 

ร้านค้าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว, ซึ่งด าเนินกิจการมาจาก ชั้นท่ีหนึ่งของ Malad มา 13 ปีแล้ว แต่กลับถูก

ย้ายไปอยู่ชั้นพื้นดินพร้อมยี่ห้อสินค้าเครื่องส าอางอื่นๆทท่ีคล้ายกัน เข่น  MAC, Bobbi Brown, NYX 

และ Kiehls เพื่อท่ีจะท าให้เป็นโซนเครื่องส าอาง ท้ังนี้เป็นการน าไปสู่การเพิ่มยอดขายส าหรับยี่ห้อ

สินค้าท่ีมีความหนาแน่นของการค้าท่ีเพ่ิมขึ้นเกือบร้อยละ 45% " 

Pushpa Bector พูดเสริมว่า “การแบ่งโซนของห้างสรรพสินค้าเป็นบริการเสริมท่ี

สะดวกสบายและเป็นกุญแจส าคัญในการเป็นสถานท่ีท่ีสามารถหาซื้อของได้ทุกอย่างในท่ีเดียว  

ห้างสรรพสินค้า DLFในประเทศอินเดีย เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในประเทศท่ีมีการแบ่งโซน  

พื้นท่ีอาคารและชั้นท่ี1 เป็นท่ีตั้งของสินค้าแบรนด์ระดับนานาชาติและระดับประเทศ 

ชั้นท่ี2 มุ่งเน้นไปท่ีเส้ือผ้าพ้ืนเมือง  ชั้นท่ี3 จะเป็นส่วนของสินค้าท่ีใช้ในครอบครัว และชั้น

ท่ี4-6 จะกระจายไปด้วยความบันเทิง อาหารและเครื่องดื่ม โซนของห้างสรรพสินค้าจะช่วยในการจัด
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องค์ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพและลูกค้าสามารถหาสินค้าท่ีแตกต่างกันแต่อยู่หมวดหมู่เดียวกันได้

อย่างง่ายดาย " 

นี่คือเรื่องจ าเป็นส าหรับห้างสรรพสินค้าท่ีให้ความส าคัญมากกับการวางต าแหน่งของห้าง 

เช่น การแบ่งโซน, การไหลเวียนของลูกค้าและการบริหารจัดการผู้เช่าพื้นท่ีห้างสรรพสินค้า , การ

ออกแบบห้างสรรพสินค้า, โปรโมชั่น/การตลาด, และ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 

 เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มักถูกกดดันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ห้างสรรพสินค้า

Viviana จึงมีหน้าจอระบบสัมผัสแบบดิจิตอลท่ีจุดเข้าห้างของทุกชั้นเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาแบ

รนใดก็ได้ในห้างโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือใด ๆ 

 Benu Sehgal หัวหน้าฝ่ายค้าปลีกและการตลาด Ambience กล่าวว่า "เราได้เริ่ม

ปรับโครงสร้างพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าแล้ว เราก าลังวางแผนที่จะจัดสรรอาหารและความบันเทิงร้อย

ละ 40 ความงามร้อยละ 8-9 และส่วนท่ีเหลือจะเป็นแฟชั่น " 

 Sanjeev Mehra กล่าวว่า ตั้งแต่ Quest ได้คัดเลือกแบรนด์อย่างเต็มท่ีท่ีพวกเขาจะ

น าเข้ามา การแบ่งโซนมีความส าคัญมากขึ้นส าหรับพวกเขา 

 

"การแบ่งโซนท่ี ห้างสรรพสินค้าQuest ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ แบ่งเป็นระดับความหรูหรา 

สองชั้น - (ชั้นใต้ดิน – สะพานแห่งความหรูหรา และชั้นท่ี 5 – ห้องอาหาร )  คือชั้นท่ี1 – อาหาร

นานาชาติพรีเมียม, ชั้นท่ี2  อาหารอินเดียพรีเมี่ยม , ชั้นท่ี 3 – เส้ือผ้าเด็กและเส้ือผ้าพ้ืนเมือง, ชั้นท่ี 4 

- ความบันเทิง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในฐานะท่ีเป็นจุดยึดท่ีช่วยในการก้าวมาสู่ความส าเร็จมากขึ้น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร้านพวกเราเป็นเพียงร้านเดียวท่ีได้รับดาวมิชลินในร้านอาหารท่ีโกลกาตา” เขา

กล่าว 
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ห้างสรรพสินค้า Oberoi ส่วนต่างๆจะได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

Anupam T อธิบายว่า ชั้นใต้ดินจะเป็นแฟชั่น, ความงาม, สุขภาพและเคร่ืองประดับต่างๆ เช่น Zara,  

Lifestyle, GAP, Forever New, The Bodyshop, Swarovski, Clarks, Kama,  Ayurveda,  Jack 

& Jones,  VeroModa ชั้นท่ี1 มีการผสมผสานระหว่างแฟชั่นบุรุษ กับเคร่ืองประดับต่างๆและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ชั้นท่ี2 มีไว้เพื่อแฟชั่นส าหรับผู้หญิงและเด็ก รวมท้ังของใช้ในบ้าน ชั้น

ท่ี3 จะเป็นส่วนของอาหารและความบันเทิง 

ห้างสรรพสินค้า Ishanya ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 10 เอเคอร์และมีร้านค้าจ านวน 6 แห่ง 

ทางเดินแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างจากท่ีอื่นในด้านการออกแบบและก่อสร้าง 

ทอดสมอโดย นักลงทุนในตลาดชั้นน าและได้รับการสนับสนุนจากชุดของแท่นขุดเจาะขนาดเล็ก 

อาหารและเครื่องดื่มถูกแบ่งออกเป็นท้ังสองด้าน โดยมี Blue Frog จอดทอดสมออยู่ทางฝั่ง

ตะวันออกเฉียงเหนือและ Pubtown ทอดสมอฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ทางเลือกด้านความบันเทิงตั้งอยู่

ใกล้กับอาหารและเครื่องดื่ม และ Amphitheater ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมยึดความภาคภูมิใจ
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ได้ในสถานท่ีนี้ ระยะห่างจากท้ังสองปีกอาคารเท่ากัน ท าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงด้านใดด้านหนึ่งได้

อย่างสะดวกสบาย  

 

“แม้ว่าความหลากหลายจะแตกต่างท่ีทางเดินแต่เราก็จะเดินพร้อมกันเพื่อมุ่งไปสู่

เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะเสริมสร้างการด าเนินชีวิตของลูกค้าของเรา” Mahesh M กล่าว 

OOOOO 

7. สินค้ำลิขสิทธิ์ 
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การน าสินค้าลิขสิทธิ์เข้ามา บางครั้งก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าอาจจะเป็นฝันร้ายของ

ห้างสรรพสินค้าท่ีมีแบรนด์ระดับชาติและระดับภูมิภาคหลายแห่ง ผู้ท่ีต้องการเปิดร้านค้าท่ีถนนใหญ่

เพราะพวกเขารู้จักลูกค้าของพวกเขาดี กรณีเช่นนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ท่ีโชคดีกับแบรนด์ระดับนานาชาติ ผู้

ท่ีชอบเดินห้างสรรพสินค้า เนื่องจากจ าเป็นต้องมีค าแถลงการณ์เพื่อผลักดันตัวเองขึ้นต่อหน้ากลุ่มคนท่ี

คัดเลือกในสถานท่ีซึ่งรับประกันความส าเร็จของห้างสรรพสินค้า 

 "เรามีคุณสมบัติท่ียอดเยี่ยมท่ีเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมาจากพื้นท่ีและสถานท่ีตั้ง อย่างไรก็

ตามตราบเท่าการรวมสินค้าหลายๆแบรนด์ท่ีเกี่ยวข้องเอาไว้ท่ีนี่  เรามีท่ีว่างไว้เก็บของมากมาย 

นอกจากนี้เรายังต้องการเพ่ิมปัจจัยด้านความบันเทิงในห้างสรรพสินค้า "Benu กล่าว" 

Rima Pradhan รู้สึกว่าสินค้าแบรนด์ไม่สามารถหลีกเล่ียงห้างสรรพสินค้าได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเทศอินเดีย ซึ่งห้างสรรพสินค้าจะต้องมีจุดมุ่งหมายไปท่ีผู้เข้าเยี่ยมชมบ่อยมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ลูกค้ายังไม่ได้แค่เพียงแค่มองหาสถานท่ีช้อปปิ้ง "แต่ยังปลายทางท่ีสามารถหา

กิจกรรมอื่น ๆท าได้ ในเวลาเดียวกัน ห้างสรรพสินค้ามีตัวเลือกความหลากหลายให้กับลูกค้า ซึ่งกลับ

ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อของได้ง่ายขึ้น "เธอกล่าว 

Abhishek Bansal พูดเสริมว่าห้างสรรพสินค้าจะมอบประสบการณ์ในครอบครัวให้มาก

ขึ้น ในขณะท่ีร้านค้าท่ีตามถนนใหญ่จะสะดวกมากกว่าต่อการช็อปปิ้งของแต่ละคน 

"โรงภาพยนตร์,กิจกรรมบันเทิง, F & B, และกิจกรรมอื่น ๆ , ห้างสรรพสินค้าได้กลายเป็น

ศูนย์กลางของการเดินทางของครอบครัว นอกเหนือจากการช้อปปิ้งแล้ว พวกเขายังสะดวกสบายใน

การจอดรถ - ซึ่งเป็นเรื่องยากมากท่ีจะจอดรถบนถนนใหญ่ ซึ่งก าลังการซื้อในห้างสรรพสินค้าจะสูง

กว่าในถนนใหญ่ ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มีผู้เช่าท่ีพื้นท่ีขนาดใหญ่เสมอ แถมยังดึงดูดลูกค้าเป็น

จ านวนมาก ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าก็เดินหาง่ายมาก อีกท้ังห้างสรรพสินค้าค่าเช่าท่ีราคา

ค่อนข้างต่ า และแถมมีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปไม่ได้การค้าท่ีจะประสบความส าเร็จบนถนนใหญ่ "เขา

อธิบาย 
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"แบรนด์ส่วนมากมักจะยื่นความสมดุลท่ีถูกต้อง ระหว่างร้านค้าบนถนนใหญ่ กับร้านค้าใน

ห้างสรรพสินค้า ส าหรับเหตุผลท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนคือ การเปลี่ยนแปลงท่ีสูงขึ้นจาก

ร้านค้าบนถนนใหญ่  (และการปรากฏตัวของตราสินค้าในกลุ่มลูกค้าของห้างสรรพสินค้าและลูกค้าริม

ถนน)  ผลกระทบเชิงพาณิชย์น าไปสู่การตัดสินใจดังกล่าว  เรามีประสบการณ์ท่ีแตกต่าง  และ

จุดหมายปลายทางเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะผลักดัน แบ่งเป็น 3ประเภท  เนื่องจากการยืมรูปแบบการ

ก่อสร้าง ไปท่ีถนนเลนคู่นอกเมือง มีข้อได้เปรียบของห้างสรรพสินค้าคือ มีท่ีจอดรถ ความปลอดภัย   

และการรวมตัว เราน าเสนอแบรนด์และร้านค้าปลีกท่ีดีท่ีสุดในโลกท้ังบนถนนและห้างสรรพสินค้า "  

Mahesh M กล่าว เกี่ยวกับการเลือกแบรนด์ระหว่างการเปิดร้านในห้างสรรพสินค้ากับการเปิดร้าน

บนถนนใหญ ่

แบรนด์ในห้างสรรพสินค้าต้องติดตามเทคโนโลยี และแข่งกับการแข่งขันอยู่เสมอ ลูกค้า

ทุกคนมองหาสิ่งใหม่ๆ  และแบรนด์ที่ท าให้สิ่งใหม่ๆนี้ประสบความส าเร็จได้ คือ แบรนด์ที่มีรูปแบบการ

ด า เนิ นชี วิต  เช่ น  AND และ Global Desi แบรนด์ เหล่ านี้ ท างาน ได้ ดี ขึ้ น  ภ ายในรูปแบบ

ห้างสรรพสินค้า แฟชั่นมักจะผ่านไปรวดเร็วเสมอ  แต่ถึงยังไงก็ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน

อินเดีย " Questje Sanjeev Mehra กล่าว 

OOOOO 
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8. แบรนด์สินค้ำระดับชำติ กับ แบรนด์สินค้ำระดับนำนำชำติ 

 

การน าชนิดของการผสมผสานของผู้เช่าท่ีถูกต้องเข้ามา เป็นงานท่ีหนักส าหรับนักพัฒนา

ส่วนใหญ่และบริษัทค้าปลีก นักพัฒนาห้างสรรพสินค้าบางรายท างานอยู่ในแบรนด์หรูเท่านั้น , บางแบ

รนด์สนในต่างประเทศขณะท่ีแบรนด์อื่นๆให้ความสนใจในระดับภูมิภาค(แบรนด์พื้นบ้าน) ในการสร้าง

ชนิดของการผสมผสานแบรนด์ที่รวบรวมไว้ นักพัฒนาห้างสรรพสินค้าต้องใช้ความคิดที่เท่าเทียมแด่ผู้

เข้าชม หลังจากการวิจัยอย่างละเอียด พวกเขาควรจะเริ่มวางแผนขายปลีก 

"การผสมผสานของผู้เช่าท่ีถูกต้อง" การจัดสรรพื้นท่ี, ความรู้เกี่ยวกับการกักเก็บน้ า และ

วิธีท่ีฉลาดในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าได้รับการสนับสนุนจากความรู้ท่ีมีคุณภาพและการวิจัยตลาด

มีความจ าเป็นท่ีส าคัญต้องน ามาใช้และมีความทันสมัยเกี่ยวกับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการ

เคล่ือนไหวและผู้มีอิทธิพลในปัจจุบัน" Abhishek Bansal กล่าว. 

"เช่นเดียวกับในต่างประเทศ รวมท้ังแบรนด์ในประเทศมีความส าคัญ  แบรนด์ท้ังหมดมี

ข้อเสนอท่ีเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาอยู่ร่วมกับห้างสรรพสินค้าได้จัดสรรพื้นท่ีอยู่กับสิ่งท่ีจ าเป็น

และความต้องการของแบรนด์ มีบางกรณีท่ีแบรนด์พื้นบ้านมีพื้นท่ีมากกว่าแบรนด์ต่างประเทศ "Rima 

Pradhan กล่าว 
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Pushpa Bector เห็นด้วยกับค าพูดของเธอว่า ห้างสรรพสินค้า DLF มั่นใจว่า พวกเขาน า

แบรนด์ท้ังในประเทศและต่างประเทศจ านวนมากเข้ามาให้กับผู้บริโภคของตน "ทั้งสองประเภทก าลัง

ขายดีในห้างสรรพสินค้าของเรา ตัวอย่าง เช่น แบรนด์ระดับชาติ คือ Chumbak,  Desi Pop และ 

Fabindia ท าผลงานได้ดี และครอบครองพ้ืนท่ีในห้างสรรพสินค้าอย่างมากมาย" 

ห้างสรรพสินค้า Quest ของ Sanjeev Mehra กล่าวด้วยว่า ว่าห้างสรรพสินค้าของเขามี

แบรนด์พื้นบ้านมากมาย  แถมหลายๆแบรนด์มีประสิทธิภาพดีกว่าแบรนด์ต่างประเทศด้วย 

"แบรนด์พื้นบ้านเหล่านี้ มีการเชื่อมโยงอารมณ์ท่ีดีต่อลูกค้า ตัวอย่างเช่น The Little 

Shop ขายสินค้าได้ดีกว่าแบรนด์เด็กนานาชาติหลายแห่งในห้างสรรพสินค้าของเรา ในส่วนของอาหาร

และเครื่องดื่มเรามีแบรนด์ เช่น China South, และห้องครัว Masala ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมีคู่ค้าแฟรน

ไชส์และน าเดินการได้อย่างดีมาก" 

การเน้นความสมดุลระหว่างการออกแบบ ,การสร้างตราสินค้าและการแบ่งเขต Rohit 

George กล่ าวว่า "สิ่ งส าคัญคือต้องเข้ าใจ  การรวมแบรนด์ ใช้ส าหรับ ในเมือง นักพัฒนา

ห้างสรรพสินค้าควรส ารวจเส้นทางอื่น ๆ ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็น ส าหรับการช็อปปิ้งท่ี เป็น

ประโยชน์และประสบการณ์ด้านพื้นท่ีทางสังคม ในกรณีของ Virtuous Retail, เราอยู่ในธุรกิจของ

การสร้างประสบการณ์ ในทุกขั้นตอนเราเป็นผู้ค้าปลีกต้นแบบ เราน าประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับคน 

ทุกๆที่ ไม่เกี่ยวกับการผสมขายปลีกท่ีถูกต้อง " 

ห้างสรรพสินค้า Inorbit ไม่ได้แยกแยะความแตกต่างระหว่างแบรนด์พื้นบ้านกับแบรนด์

ต่างประเทศ แต่ชอบท่ีจะให้พื้นท่ีแก่แบรนด์ท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ "พวกเรามองไปท่ีพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงการสมัครใจชอบมากกว่าแบรนด์ท่ีถูกต้อง ซึ่งจะเพิ่มประสบการณ์การช็

อปปิ้งท่ีน่าจดจ า มีกรณีของแบรนด์ต่างประเทศล้มเหลวและในทางกลับกัน มีแบรนด์พื้นบ้านท่ีใช้กล

ยุทธ์ท่ีถูกต้องและประสบความส าเร็จ ร้าน adidas ท่ีห้างของเราได้ตัดสินใจน าเสนอรูปแบบใหม่ และ

พวกเขาเปิดร้านค้าขนาดใหญ่ด้วยแนวคิดประสบการณ์ใหม่ แบรนด์จ านวนมากท่ีมีการจัดประเภท
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แฟชั่นเพิ่มขึ้นจ าเป็นต้องใช้พื้นท่ีมากขึ้นเช่น แบรนด์ AND และแบรนด์ FabIndia ย้ายไปอยู่ในร้านท่ี

มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ขึ้นในห้างสรรพสินค้าของเรา "Ibrahampurkar กล่าว 

ท่ี ห้างสรรพสินค้า Oberoi ก็เช่นกัน  มีแบรนด์ระดับชาติและนานาชาติต่างๆท่ีมีขนาด

ใกล้เคียงกันท้ังสถานท่ีและการบริโภค ผู้บริหารเชื่อมั่นในการเลือกประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

ของลูกค้าต่อชื่อแบรนด์"ส าหรับห้างสรรพสินค้าท่ีจะดึงดูดลูกค้าท่ีจะเข้ามา สิ่งท่ีส าคัญคือต้องมีการ

ผสมผสานแบรนด์ท่ีถูกต้องของ Central, Lifestyle  และ Global Desi ได้แข่งขันในพื้นท่ีเดียวกัน

กับ Zara, Marks และ Spencer และ GAP แบรนด์ F & B คล้ายๆกันกับ Maharaja Bhog, Farzi 

Caféและ BBC ท่ีท างานในพื้นท่ีเดียวกับ Burger King, Taco Bell และ McDonalds " Anupam T. 

กล่าว 

"สิ่งท่ีเราได้พยายามท่ีจะยอมรับคือการผสมผสานแบรนด์ระดับโลก" กับ ผู้สร้างรากฐาน

ห้างสรรพสินค้าหลากหลายแห่งเช่น ปูเน่ ชัยปุระ มุมไบ และนิวเดลี และแบรนด์ระดับโลกใช้พื้นท่ี

และอยู่ร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างรูปแบบการด าเนินชีวิตเสมือนบ้านของลูกค้า

ของเรา "Mahesh M กล่าว 

อย่างไรก็ตาม Rathore มีมุมมองท่ีแตกต่างกันเล็กน้อย"แบรนด์ต่างประเทศมีแผน

ขยายตัวท่ีกว้างขึ้น เมื่อเทียบกับแบรนด์พื้นบ้าน จากนี้ไปความสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าจะแสดง

ความบริสุทธิ์ แบรนด์พื้นบ้านในห้างสรรพสินค้าช่วยขยายล าดับของตัวเลือกให้กับลูกค้าและช่วยเพิ่ม

ความส าเร็จอีกครั้ง "เขากล่าว                                

OOOOO 
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9. Buzzword: กำรตลำดแบบ Omnichannel 

 

การแข่งขันระหว่างออนไลน์ระหว่างร้านค้าขายปลีก ท่ัวไปยังไม่ไม่มีความชัดเจนกับ 

ร้านค้าขายปลีกออนไลน์  e-tailers เปิดร้านค้าอย่างเป็นทางการและการแข่งขันโดยใช้e-

commerce(การค้าออนไลน์) มีจุดหมายปลายทางใหม่ส าหรับการค้าปลีกคือ Omnichannel  และ

ห้างสรรพสินค้าต้องยอมรับด้วย เพ่ือท่ีจะให้สัมพันธ์กันในยุคดิจิตอลนี้ได้ 

อนาคตของการค้าปลีกคือ การตลาดแบบOmnichannel แนวโน้มนี้จะน าไปสู่กลยุทธ์ 

Omnichannel จะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถคิดกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนอีกครั้ง เพ่ือท่ีจะให้การค้าท้ัง

สองแบบเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด และเพ่ิมจ านวนลูกค้าให้ได้มากที่สุด 

"ตลอดปีนี้, ความต้องการของลูกค้าได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยอิทธิพลจากแบรนด์ท่ัวโลก

ท่ีไหลเข้ามาท าให้เศรษฐกิจก าลังเติบโต, การใช้จ่ายของลูกค้าและความต้องการนิยมแฟชั่นครั้งล่าสุด

เพ่ิมขึ้น, ฟิตเนส, การรับประทานอาหารและวิธีการด าเนินชีวิต  ตลอดปีนี้ห้างสรรพสินค้าPacific ได้

กลายมาเป็นมีความหมายทางด้านความบันเทิง,อาหารรสเลิศและคอลเลกชันล่าสุดของแบรนด์  และ

การนิยมในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เราได้เพิ่มความส าคัญในการสร้างแคมเปญโดยเฉพาะ และ
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เหตุการณ์ส าคัญส าหรับลูกค้าจะตั้งอยู่บนผลตอบรับและความพึงพอใจของพวกเขา "Abhishek 

Bansal กล่าว 

การพูดคุยเกี่ยวกับการเริ่มต้นของ Omnichannel ได้รับการจับตามอง ท่ีห้างสรรพสินค้า 

Ambience, Benu Sehgal กล่าวว่า  "ลูกค้าของฉันยุ่งมาก แม้ว่าพวกเราควรจะไม่กระทบความเป็น

ส่วนตัวของเขา / เธอ แต่ถ้าเขา/เธอต้องการ จากนั้นเราก็ควรจะชักจูงพวกเขา แม้จะอยู่ในท่ีท างาน

หรือบ้าน  และบอกพวกเขา ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีพวกเขาก าลังมองหาตอนระหว่างการเยี่ยมชมครั้งล่าสุด 

ตอนนี้สามารถเดินหาได้ง่ายขึ้นด้วยระดับราคาสินค้า  นี่คือการตลาดแบบ Omnichannel ของเรา ท่ี

เข้ามา มีบทบาท " 

ห้างสรรพสินค้า DLF ของ Pushpa Bector ให้มุมมองท่ีแตกต่างกัน โดยกล่าวว่า 

"ห้างสรรพสินค้าในมุมมองเรา ต้องล้อมรอบด้เทคโนโลยี และเพิ่มดิจิตอลให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม

พวกเขาไม่จ าเป็นต้องใช้วิธี Omnichannel แบบดั้งเดิม ท่ีห้างสรรพสินค้า DLF เราก าลังเคลื่อนไปสู่

ประสบการณ์ phygital (การผสานกันระหว่างโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การใช้งาน 

QR Code) ส าหรับลูกค้า, ซึ่งในมุมมองของเราเป็นเส้นทางท่ีถูกต้องในการเดินหน้าต่อไป " 

ความสะดวกสบายและความสะดวกในการซื้อกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจ

ส าหรับผู้บริโภครายย่อยและ การตลาดแบบ Omnichannel จัดไว้ให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกท่ี

หลากหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ 

"เรามีกลยุทธ์การตลาดแบบOmnichannel ท่ีแข็งแกร่งมาก และเรามีเหตุผลท่ีมั่นคงมาก

ในการสร้างร้านค้าปลีก Omnichannel เพ่ือให้ร้านค้าปลีกในปัจจุบันสามารถซื้อขายได้ เพ่ิมยอดขาย

และเพ่ิมประสบการณ์ของผู้บริโภค การใช้แผนการตลาด Omnichannel  และแนะน าเทคโนโลยีใหม่

ท้ังสองอย่าง  และพวกเราก็อยู่บนเส้นทางสู่ การพบเห็นในทุกที่  "Rohit George กล่าว 
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Rima Pradhan จาก ห้างสรรพสินค้า Viviana กล่าวเพ่ิมเติมว่า การก้าวไปข้างหน้าของ

การตลาดแบบOmnichannelisation จะเป็นความต้องการของชั่ วโมงนี้  แต่การท าเช่นนั้ น 

ห้างสรรพสินค้าต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อน 

"การโฆษณาแบบดิสเพลย์, สังคมออนไลน์, อีเมล, การตลาดบนมือถือ ท้ังหมดนี้ จะต้องมี

การบูรณาการในทางการสื่อสารและการส่งข้อความยังคงเหมือนเดิม การตลาดแบบOmnichannel 

มีประโยชน์มากส าหรับห้างสรรพสินค้า เพราะการค้าท้ังสองแบบเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด และเพิ่มจ านวน

ลูกค้าได้มากท่ีสุด แต่สิ่งแรกที่เจ้าของห้างสรรพสินค้าและนักพัฒนา ต้องการวางกลยุทธ์โดยขึ้นอยู่กับ

กลุ่มเป้าหมาย "เธอกล่าว 

Sanjeev Mehra กล่าวว่า ขณะ ห้างสรรพสินค้าQuest ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ต่อ

การตลาดแบบ Omnichannelisation มันเป็นความเช่ือมั่นท่ีนักพัฒนาห้างสรรพสินค้าจ าเป็นต้องน า

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อรักษาความสัมพันธ ์

"เราได้เก็บความคิดไว้ในใจว่า เราน าเข้าแบรนด์ท่ีมีความมั่นใจพอท่ีจะตอบสนองความ

คาดหวังของลูกค้าในระดับตราสินค้า แบรนด์ส่วนใหญ่ของเรามีแพลตฟอร์มดิจิทัลภายในร้านเอง

เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกและสั่งซื้อจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด " 

เขากล่าว 

เราเชื่อมั่นในการเรียนรู้จากทุกคนและบ่งชี้การขับเคลื่อนของการเติบโต โดยมีปั จจัย

หลายสิ่งมากมาย เราสามารถเลือกจากต้นแบบของอีคอมเมิร์ซเพื่อยกระดับประสบการณ์ของ

ผู้บริโภค  เราได้น าเสนอบริการท่ีสะดวกสบายเช่น ความสามารถในการส ารองผลิตภัณฑ์ออนไลน์บน

แอพลิเคชั่นของเรา และหยิบมันขึ้นมาจากห้างสรรพสินค้า หรือแม้กระท่ังสามารถน าของจาก

ห้างสรรพสินค้าพาไปส่งท่ีประตูบ้านของคุณ และมีบริการเพิ่มเติมของเราเช่น การลดถุงจากช็อปปิ้ง

ของลูกค้าลง ท าให้พวกเขามีประสบการณ์การช็อปปิ้งท่ีปราศจากความยุ่งยาก แถม เราได้ผูกมัดกับ

ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ท่ีโดดเด่น เพื่อท าให้การขับรถกลับบ้านเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ๆ ด้วย

ข้อเสนอสุดพิเศษ "Ibrahampurkar กล่าว  
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ห้างสรรพสินค้าต้องใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ Omnichannel ท่ีจะช่วยให้พวกเขาแข่งขัน

ในยุคของการค้าปลีกการตลาดแบบOmnichannel และสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน 

การมีส่วนร่วมของหลายช่องทาง  และจุดสัมผัสค่อนข้างซับซ้อน มีความซับซ้อนเท่า

พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน  เราต้องยอมรับพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคว่า ไม่ได้เป็นไป

ตามเส้นทางเดิม นักการตลาดท่ีจับทิศทางได้อย่างดี  แต่มีแนวโน้มมากขึ้นท่ีจะเปลี่ยน, ความสับสน

และการละท้ิงช่องทาง ในฐานะนักศึกษาของการตลาดค้าปลีกแบบ Omnichannel, ฉันเองสามารถ

เพ่ิมการตลาดแบบ Omnichannelisation เป็นสิ่งต้องท าของห้างสรรพสินค้า  แต่สามารถท าได้อย่าง

เดียว ถ้าคุณต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับประสบการณ์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง " Mahesh M. กล่าวว่า 

"ห้างสรรพสินค้ายังคงทดลองใช้สื่อนี้กับลูกค้ามากขึ้นโดยใช้โหมดออนไลน์และทาง

กายภาพ การตลาดแบบ Omnichannel เป็นการเพิ่มมูลค่า  เช่นเดียวกับร้านค้าออนไลน์ก าลังมอง

หาทางแสดงตนอย่างเป็นรูปธรรม  เราก าลั งประเมินและส ารวจเส้นทาง การตลาดแบบ 

Omnichannel เราหวังว่าการตลาดแบบ Omnichannelจะก้าวต่อไปในไม่ช้านี้ "นาย Anupam T. 

กล่าว                

OOOOO 

10. ควำมส ำคัญของศูนย์อำหำร F&B 

ปัจจุบันไม่มีห้างสรรพสินค้าใดสามารถอยู่ได้เพียงแค่การจ าหน่ายสินค้า การเลือกซื้อ

อาหารไปพร้อมการผ่อนคลายขณะอยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นสิงท่ีดึงดูดผู้บริโภคเข้ามา 

นักพัฒนาห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันคิดว่าว่า F&B ไม่จ าเป็นแก่ห้างสรรพสินค้าของพวก

เขา เวลาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นเวลาเดียวกับรายได้ท่ีเกิดจากห้างสรรพสินค้าและศูนย์อาหาร

รวมท้ังตัวเลือกร้านอาหารและเคร่ืองดื่มแบบสแตนดอ์โลนที่ท าให้ผู้บริโภคใช้เวลามากขึ้นในสถานท่ี 

"เราเชื่อมั่นว่า F&B เป็นหมวดหมู่ท่ีมีการผสมผสานท่ีลงตัวของการรับประทานอาหารใน

บรรยากาศท่ีผ่อนคลายและความอร่อยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ส าหรับเรา ไม่เพียงท าให้ห้างสรรพสินค้า
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ประสบความส าเร็จ แต่ที่ส าคัญท่ีสุดคือการช่วยให้เราเพิ่มประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้กับผู้บริโภค

ของเราอีกด้วย 

"ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเราได้เพ่ิมพื้นท่ีร้านอาหาร  และร้านอาหารเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่า

จาก 7 ถึง 14 ร้าน  เนื่องจากเราคาดว่าจะมีความต้องการอาหารและเคร่ืองดื่มมากขึ้น" 

Ibrahampurkar กล่าวเสริม 

เราเช่ือเสมอว่า F & B เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการดึงดูดลูกค้าซึ่งจะสร้างความต่อเนื่อง

ในการพัฒนาห้างสรรพสินค้า เรามีศูนย์อาหาร 850 ท่ีนั่งและร้านอาหาร 21 ร้าน โดยมีลูกค้า 

10,000 รายต่อวัน" Anupam T. กล่าว 

"อาหารและเครื่องดื่มมีวิวัฒนาการมาจากร้านค้าปลีก ศูนย์อาหารมักจะเป็นเหตุผลหลัก

ส าหรับคนท่ีไปห้างสรรพสินค้าในครั้งแรก เหตุผลท่ีศูนย์อาหารมักจะอยู่ชั้นบนสุด เพราะว่าลูกค้า

จะต้องเดินผ่านชั้นล่างทุกชั้นเพ่ือขึ้นไปรับประทานอาหาร โดยผ่านร้านค้าปลีกหรือสินค้าต่างๆ สิ่ง

ต่างๆเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการอยากช้อปปิ้งของลูกค้า” Bansal กล่าว 

 

 

 

 

 

 

Food Court Pacific Mall 
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Bector states กล่าวว่า “"ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาศูนย์อาหาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญในการสร้างความส าเร็จ ชาวอินเดียเร่ิมหันมาสนใจรสชาติอาหาร

ต่างชาติมากขึ้น ในขณะท่ีบางคนมองหาที่นั่งท่ีละเอียดและจัดท าขึ้นเพื่อใช้เวลากับเพ่ือนและ

ครอบครัวของพวกเขาพร้อมกับรับประทานอาหาร” 

"การร้านอาหารท่ียอดเยี่ยมส่งผลให้ลูกค้าใช้เวลามากขึ้นในห้างสรรพสินค้าและท า

กิจกรรมเพ่ิมเติมแม้ว่าจะไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อนก็ตาม มันเป็นจุดหมายปลายทางด้านการกินที่

ดึงดูดทั้งนักชิมและนักช็อปปิ้ง "Pradhan กล่าว 

Sanjeev Mehra กล่าวเพิ่มเติมว่าห้างสรรพสินค้าในอินเดียไม่สามารถประสบ

ความส าเร็จได้หากไม่มีอาหารท่ีดีและ "เรื่องการรับประทานอาหารเป็นเรื่องส าคัญส าหรับชาวอินเดีย 

เด็กๆมักจะรับประทานอาหารกับพ่อแม่ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีความนิยมของห้างสรรพสินค้าจะ

ทอดสมอโดยการเสนออาหารและความบันเทิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับทุกกลุ่มอายุ" 

  

OOOOO 
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11. ท ำไมต้องมีศูนย์ควำมบันเทิงส ำหรับครอบครัว? 

 

ความคิดในการเพ่ิมสิ่งท่ีส าคัญคือศูนย์บันเทิงส าหรับครอบครัว (FEC) ในห้างสรรพสินค้าได้รับ
ความนิยมอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา มีห้างสรรพสินค้าใหม่ ๆ หลายแห่งท่ีสร้างขึ้นทั่วประเทศ 
มีพื้นท่ีเป็นตารางฟุตที่จัดสรรพื้นท่ีให้ FECs อย่างมากมาย พวกเขาขยายพื้นท่ีห้างสรรพสินค้า, ยืด
ระยะเวลาการซื้อของนักช้อปและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้เช่ารายอื่น ๆอีกด้วย 

ห้างสรรพสินค้าก าลังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของลูกค้าในการกระตุ้นความส าเร็จนอกเหนือจากการส่งเสริมการขายเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วน
ส าคัญในกลยุทธ์ทางธุรกิจ พวกเขาให้บริการลูกค้าอย่างหลากหลายรูปแบบของแบรนด์ระดับชาติและ
ระดับโลก,นอกจากจะท าให้พวกเขาได้เพลิดเพลินกับครอบครัวและผองเพื่อนแล้ว นอกเหนือจากนั้น
การสินค้าแล้ว เรายังมีการย้ายไปยังโซนเครื่องเล่นและมีกิจกรรมส่วนรวมให้ท า เช่น การเฉลิมฉลอง
,  การรณรงคพ์ิเศษต่างๆ, การแสดง, การจัดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตในช่วงฤดูร้อน ฯลฯ   "Bansal กล่าว 

ห้างสรรพสินค้า Pradhan อาจจะมีแตกต่างกันเล็กน้อย แทนท่ีจะเป็น FEC ห้างสรรพสินค้า
ควรตั้งเป้าไปท่ีศูนย์กลางของสังคม "ห้างสรรพสินค้าต้องมีทางเลือกท่ีหลากหลาย และโซนเล่นเกม 
เพ่ือเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า เรามี โรงหนังmegaplexและโรงหนัง Cinepolis พร้อมหน้าจอ 
14 จอและโรงหนังจอ 4 มิติแห่งแรกของอินเดีย พร้อมกับเรายังมี FEC – เมืองมหาสนุก อยู่ทางขวา
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จะมีรถบั๊มและโบว์ลิ่ง และความบันเทิงส าหรับเด็กวัยหัดเดิน, โซนเคร่ืองเล่น ก าหนดมาตรฐานใหม่
ส าหรับความบันเทิงในครอบครัว รถประจ าทางลอนดอนได้กลายเป็นสิ่งท่ีดึงดูดหลักๆใน
ห้างสรรพสินค้าของเรา "เธอกล่าว 

 

Bector กล่าวว่า "การเยี่ยมชมของลูกค้าท่ีห้างสรรพสินค้าจะไม่มีการจ ากัดเวลาในการช็อปปิ้ง
เพียงแค่วันนี้ อย่างไรก็ตามพวกเขาพิจารณาว่าการเยี่ยมชมท่ีห้างสรรพสินค้าเป็นแนวทางในการใช้
เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวและเพ่ือนของพวกเขา พวกเราได้ให้เหตุผลว่าช่องบันเทิงหลายช่องท า
ให้ลูกค้าแน่ใจว่าจะต้องการมองหาประสบการณ์แบบครบถ้วนสมบูรณ์ เราได้รวมศูนย์รวมความ
บันเทิงไว้ส าหรับเด็กแยกไว้ต่างหาก อย่างเช่น เมืองมหาสนุก; มีส าหรับคนท่ีอยู่ในกลุ่มอายุนี้ เช่น สกี
อินเดีย, โรงภาพยนตร์ ฯลฯ การผสมผสานท่ีลงตัวของอาหาร ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ สัมผัสความ
บันเทิงและการช้อปปิ้ง แน่นอนจะช่วยให้การสร้างประสบการณ์แบบองค์รวมจะดึงดูดใจลูกค้าให้เข้า
ห้างสรรพสินค้า. 

อย่างไรก็ตาม ห้างสรรพสินค้า Ishanya ของ Mahesh M มีมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป เขากล่าวว่า 
"FEC ไม่ได้น ามาใช้กับห้างสรรพสินค้าของเราเพราะว่าเราไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าท่ัวไปท่ีมี โซนhyper 
โซนร้านค้าแฟชั่น โซนร้านอาหารและโซนเล่นเกม ซึ่งสิ่งท้ังหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐาน
ของ FEC พวกเราเป็นจุดหมายปลายทางท่ีมีความหมายส าหรับผู้บริโภคที่ซึ่งให้ความสนใจใน
ปลายทางส าหรับโอกาสที่แตกต่างกัน จากชีวิตในการท างานและหวังว่าลูกค้าของเรา จะได้พบ เช่น 
สถานท่ี ท่ีช่วยให้พวกเขาค้นพบตัวเองและผ่านประสบการณ์หลากหลายอย่างในระหว่างการเยี่ยมชม
ทุกครั้ง " 
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ความจริงในเร่ืองนี้คือ การท่ีร้านค้าปลีก / ร้านอาหาร / สถานบันเทิง ก าลังจับตาดูการ
เพ่ิมขึ้นของเวลาที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวท่ีจ ากัดโดยทิ้งเวลาไปในการพักผ่อนนอกบ้าน 
ห้างสรรพสินค้าน าเสนอรูปแบบการด าเนินใหม่ และน าความบันเทิงมาเป็นแรงผลักดันท่ีส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของศูนย์ของพวกเขา 

Sanjeev Mehra กล่าวว่า ห้างสรรพสินค้า Quest ไม่ใช่ศูนย์การค้าอีกต่อไป "ตอนนี้เรา
กลายเป็นศูนย์สร้างประสบการณ์ ของครอบครัวและกลุ่มคนท่ีชอบท ากิจกรรมอยู่ร่วมกันอยู่ ในขณะ
นี้ และเพื่อตอบสนองความสนใจของทุกกลุ่มอายุนอกเหนือจาก อาหารและเครื่องดื่มและความ
บันเทิง เรายังได้สร้างพื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการหรือท่ีเรียกว่าห้องใต้หลังคาซึ่งเป็นพื้นท่ีถาวรส าหรับ
ศิลปะและวัฒนธรรม "  

OOOOO 

12. กำรต้อนรับที่ดีของห้ำงสรรพสินค้ำ & วิธีเรียกลกูค้ำเข้ำมำช็อปปิ้ง 

 

  การค้าปลีกสมัยใหม่มีมูลค่าประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ของตลาดรวม และคาดว่าจะเติบโตใน
อัตราท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ การขยายตัวของการค้าปลีกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 ในแง่ของจ านวนร้านค้าปลีก 
และพื้นท่ีค้าปลีกท่ีมีรายได้จากร้านค้าปลีกเดียวกันเท่ากับร้อยละ 20 

https://i0.wp.com/www.indiaretailing.com/wp-content/uploads/2017/12/shutterstock_mallstory-shubhra.jpg?fit=681,400
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แต่ถ้าค้าปลีกในอินเดียจะประสบความส าเร็จ ศูนย์การค้าจ าเป็นต้องท าความบันเทิงจ านวน
มากและ F & Bให้มีความส าคัญมากขึ้น ด้วยการเปลี่ยนลูกค้าและวัฏจักรการด าเนินชีวิต, ศูนย์การค้า
จ าเป็นต้องเปลี่ยนตามไปด้วย และเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะเป็นต้อนรับอย่างเป็นพิเศษและด าเนินการต่อไป
เพ่ือดึงดูดผู้บริโภค 

"การกลับมาของลูกค้าเป็นรากฐานของธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จเพราะฉะนั้นห้างสรรพสินค้า
ต้องอยู่บนพื้นฐานของพวกเขาและแนวทางท างานเพื่อส่งเสริมและรักษาความซื่อสัตย์ของลูกค้า  ท่ี
ห้างสรรพสินค้าแปซิฟิค เรามี บริษัทการจัดการห้างสรรพสินค้าระหว่างประเทศ ท่ีบริหารจัดการ
ห้างสรรพสินค้าและความส าคัญอันดับแรกคือการท าให้ห้างสรรพสินค้าPacific เป็นมิตรกับลูกค้าให้
มากท่ีสุด ในโปรแกรม C1 (ลูกค้าส าคัญอันดับแรก) เน้นการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อม
การด าเนินการรับจ้างพนักงานเข้ามา เพื่อสร้างมาตรฐานท่ีสูงในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า  และ
ประสบการณ์และการขยายประสบการณ์การช็อปป้ิงท่ีไม่มีใครเหมือน เรามีบริการท่ีหลากหลายให้กับ
ลูกค้าเช่น บริษัทน าเท่ียว, ร้านเสริมเสริม, ร้านล้างรถ, สนามเด็กเล่น, ตู้เอทีเอ็ม, ห้องดูแลเด็กเล็ก, 
บริการรถเข็น, บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ, โรงพยาบาล, บริการตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ "Bansal 
กล่าว 

"แต่แตกต่างจากการช้อปปิ้งบนถนนใหญ่ เนื่องจากห้างสรรพสินค้ามุ่งเน้นไปท่ีการดูแล
พนักงาน, การฝึกอบรมและการเพิ่มการต้อนรับท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้า ความสนใจเป็นพิเศษส าหรับ
ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีท าให้ผู้บริโภคมีความสุขท่ีเริ่มจากทางเข้าของห้างสรรพสินค้า ในวันหยุดสุด
สัปดาห์พนักงานของเราจะสวมเสื้อสีเหลืองและสีฟ้า (สีของห้างสรรพสินค้า Inorbit) เพื่อต้อนรับ
ลูกค้าและท าให้อารมณ์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ช่างแสนวิเศษ มีบริการมากมายเช่น ท่ีจอดรถและสถานท่ี
จอดรถ, ไวไฟฟรี, ห้องน้ าท่ีสะอาด, สถานีน้ าดื่ม, สถานีชาร์จโทรศัพท์, ห้องดูแลเด็ก, วีลแชร์ และ
บริการเจ้าหน้าท่ีเรียกเก็บเงิน , บริการการจองตั๋ว ฯลฯ นี่เป็นบริการเล็กน้อยท่ีเราน าเสนอและมักจะ
มองอยู่เสมอเพื่อเพิ่มสิ่งนี้มากขึ้นมา เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้ร่วมงานกับ Ola และ Uber cabs เพื่อ
ให้บริการท่ีก าหนดเองท่ีห้างสรรพสินค้า "รัฐอิบราฮอร์การ์กล่าว 

"พวกเรารู้สึก เป็น เกียรติ ท่ีจะน าเสนอประสบการณ์ อันล้ าเลิศ ท่ีมอบให้กับลูกค้ าท่ี

ห้างสรรพสินค้าDLFของเรา เรามีอดีตเจ้าของโรงแรมขนาดใหญ่ ท่ีเป็นผู้ครองครองทรัพย์สินแต่ละ
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แห่ง ,ความมั่นใจว่าการด าเนินกิจการระดับสูงคือ การรักษามาตรฐาน ลูกค้าทุกๆคนจะได้ จุด

ปฏิสัมพันธ์ จากท่ีจอดรถไปยังห้องสุขา และมีเจ้าหน้าท่ีคอยบริการ วิธีนี้ได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้

มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการอย่างดีท่ีสุด หากลูกค้ารู้สึกยึดติดกับพื้นฐานห้างสรรพสินค้าอย่างไร

เขา / เธอ เมื่อพวกเขาจะเป็นลูกค้าตลอดชีวิตก็จะได้รับการรักษาความสัมพันธ์ทุกครั้งด้วย เรามีพื้นท่ี

ให้บริการมากมายท่ัวท้ังห้างสรรพสินค้าของเราเช่น ฟรี WiFi,บริการรถรับส่ง ห้องเปลี่ยนชุดทารก

และห้องทานอาหารทารก, การแลกเปลี่ยนเงินตรา, ร้านขายยา, การปฐมพยาบาล, ความช่วยเหลือท่ี

แตกต่างกัน, วีลแชร์, รถเข็นเด็ก, บริการตัดเย็บ, ซักแห้ง, ห้องพักของคนขับรถ, บริการล้างรถ, การ

รักษาความปลอดภัยเด็ก ฯลฯ "รัฐ Bector  กับสัมผัสท่ีความภาคภูมิใจ 

"การต้อนรับมีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมบริการท้ังหมด นอกเหนือจากพนักงานท่ีได้รับ
การฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีแล้ว นอกจากนี้เรายังมีบริการซักรีด ล้างรถยนต์ ท ากุญแจ ซ่อมมือถือ ซัก
รองเท้า ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสะดวกสบายขึ้น นอกจากนี้เรายังมี XRCVC -ศูนย์ทรัพยากรของ
ห้างสรรพสินค้าViviana เพื่อการฝึกอบรมผู้พิการทางสายตา, ศูนย์ฝึกอบรม คนพิการของ Pankh 
แจกแจกปุ๋ยคอกฟรี, ห้องน้ าคนพิการ, การ์ดอักษรเบรลล์ , ป้ายท่ีสัมผัสออกมาเป็นเสียง ฯลฯ สิ่ง
เหล่านี้สามารถช่วยให้เราสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "นาย Pradhan กล่าว 

นอกจากนี้ Mahesh M ยังแสดงถึงบริการด้านการต้อนรับซึ่งห้างสรรพสินค้าของเขาเสนอ "
การต้อนรับอย่างแท้จริงถือเป็นหัวใจหลักในประสบการณ์การท างานก่อให้เกิดจุดหมายปลายทาง ใน
ความเป็นจริงของทีมผู้น าของเราในการด าเนินงานและการบริการลูกค้า จะต้องเป็นคนท่ีมีพื้นหลังท่ี
อุดมไปด้วยอุตสาหกรรมการบริการในขณะท่ีบริการใช้ประโยชน์ได้ปกติ ท าให้แตกต่างโดยตัวตน
เฉพาะบุคคล จากการน าเสนอทิชชูเปียก เมื่อผู้คนเดินผ่านเวลากลางวันหน้าร้อนระหว่างท่ีมีลมมรสุม 
พวกเขาน าเสื้อกันฝนพกพามาด้วย เราพยายามท่ีจะเสนอบริการที่มากกว่านั้น  บริการรับสัมภาระฟรี 
และโอกาสท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของชมรมวัฒนธรรมของเรา คือบริการอื่น ๆ ท่ีเรายื่นเสนอไป บริการ
พิเศษส าหรับบริเวณบ้าน จากการบ ารุงรักษาบ้านเป็นการปรับปรุงบ้าน และการออกแบบบ้านใหม่อีก
ครั้งเป็นการสร้างความพึงพอใจจากมุมมองของลูกค้า เราเชื่อว่าบริการท่ีแตกต่างจะช่วยให้เรา
สามารถรักษาลูกค้าเดิมได้ และด้วยเหตุนี้เราจึงสร้างลูกค้ามากกว่าการเดินเท้าเข้ามา 
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การต้อนรับท าให้ก าไรงาม เพื่อให้ห้างสรรพสินค้าคึกคักด้วยเจตนาท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
รายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น 

  โดยส่วนนี้,ห้างสรรพสินค้าเช่าพื้นท่ีชั้นพื้นดินเพื่อน าแบรนด์อาหารแบะเครื่องดื่มใหม่ๆเข้ามา เรา
ก าลังสร้างปลายทางส าหรับความต้องการความสะดวกสบายของวิถีชีวิตนักช้อป , นักท่องเท่ียว, 
เยาวชนและเด็ก การโหนสลิงของพวกเราจัดเป็นท่ีแห่งแรกในประเทศ   และการผจญภัยครั้งนี้ไม่เคย
เป็นส่วนหนึ่งของห้างสรรพสินค้าใด ๆ มาก่อน เรายังส่งเสริมศิลปะ, การละคร, การดนตรี เรียนรู้จาก
สิ่งท่ีต้องการโดยฝึกอบรมด้วยความแข็งแกร่ง " Queency Bhasin จากห้างสรรพสินค้า เดอะแกรนด์
เวนิส กล่าว 

"การต้อนรับท่ีแต่ละบุคคล และของผู้มีอุปการคุณทุกคนได้รับคือสิ่งอ านวยความสะดวกไม่
น้อยกว่าระดับห้าดาว นั่นคือสิ่งหนึ่งท่ีเพลินในโรงแรมท่ีดีท่ีสุด, ตัวอย่างเช่น เราได้ท าให้มันเป็นจุดท่ี
ไม่มีการยอมประนีประนอม เกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลท าความสะอาดของเรา แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่าย
เป็น โชคลาภก็ตาม " Sanjeev Mehra ผู้ท่ีเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้า Quest เป็นท่ีรู้จักในฐานะท่ี
เป็นปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งในเมืองโกลกาตา 

OOOOO 

13. ประสบกำรณ์กำรตลำดแบบphygital และเทคโนโลยีอัจฉริยะส่วนบุคคล 
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  การตลาดแบบ Phygital และการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลล่าสุดส าหรับ
นักพัฒนาห้างสรรพสินค้า สมมติฐานคือ ประสบการณ์ทางกายภาพของการช้อปปิ้งก าลังพร่ามัวลงใน
ดิจิตอล, ซึ่งทุกร้านค้า "คล่องแคล่ว" และจะโต้ตอบกับลูกค้า 

"ประสบการณ์การช็อปปิ้งกลายเป็นเรื่องท่ีซับซ้อนด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ไม่เพียง 
แต่แบรนด์ส่วนบุคคลเท่านั้นท่ีให้ความสนใจกับอีคอมเมิร์ซและโทรศัพท์มือถือมากขึ้น แต่ตอนนี้เราก็
เห็นศูนย์การค้าท่ีปรับให้เข้ากับลูกค้าดิจิทัลแล้ว เป็นแหล่งช้อปปิ้งระดับพรีเมียม และสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจท่ีมีการก้าวเท้าเขเมาความสูงมาก ประสบการณ์ท่ีลูกค้าได้รับเมื่อเขาหรือเธอ เดินเข้าประตูมี
ความส าคัญเป็นพิเศษส าหรับเรา เราได้ลงทุนในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยท่ีทันสมัยและ
ระบบเฝ้าระวังและเป็นหนึ่งในสิ่งท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับเราในการรักษาประสิทธิภาพและความคาดหวัง
ของลูกค้าไว้ "Bansal กล่าว 

ประเทศของเราอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง เมื่อพูดถึงเรื่องเงินสด  จากทางกายภาพไปจนถึง
การตลาดแบบ phygital แล้วน าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ท้ายท่ีสุดเราได้รวบรวมความก้าวหน้าเหล่านี้ "  
Pradhang เจ้าของห้างสรรพสินค้าViviana กล่าว 

"ด้วยการเปิดตัวห้างสรรพสินค้า DLF Cyberhub เราเริ่มต้นในยุคของประสบการณ์ 
'การตลาดแบบphygital'ส าหรับลูกค้าของเรา ภายในห้างสรรพสินค้า DLF เจ้าหน้าท่ีHuber ของ
ห้างสรรพสินค้า DLF Cyberhub   เป็นตัวอย่างท่ีดีของเรื่องนี้ คุณสามารถพูดคุยกับ Huber เพื่อหา
ข้อมูลว่าร้านอาหารกลางคืนของคนมุสลิม /ร้านอาหารกลาง คืนของสุภาพสตรี / ฯลฯ  อยู่แถวไหน
และสถานท่ีใดท่ีคุณสามารถจองโต๊ะได้เลย ดูเมนูอาหาร; หาสถานท่ีท่ีดีที่สุด ซึ่งเหมาะส าหรับลูกค้าท่ี
อยู่ใกล้เพียงปลายนิ้วและตามความสะดวกของคุณ เมื่อเวลาผ่านไป Huberรู้จักคุณ และสามารถให้
ค าแนะน าในแบบของคุณได้ " Bector กล่าวเสริม 

คุณ Ibhrampurkar ยกเลิกการส ารวจลูกค้าท่ีด าเนินการโดย ห้างสรรพสินค้า Inorbit ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าคนไม่ชอบถูกขัดจังหวะระหว่างการช็อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า สิ่งอื่นๆท่ีพวกเขาเรียนรู้
จากการส ารวจคือคือลูกค้าเหล่านั้นชอบปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบส่วนตัวในระดับร้านค้าปลีก 
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"เราต้องเดินต่อไปเพื่อรักษาความสมดุลนี้  เราได้น าเสนอบริการอ านวยความสะดวก
หลากหลายอย่างเช่น บริการรับฝากกระเป๋า, บริการห่อของขวัญ และบริการจัดส่งของในวันเดียวกัน 
การหยุดของลูกค้าท่ีห้างสรรพสินค้า Inorbit ได้ตัดสินใจติดตั้งกระจกวิเศษ – ห้องแต่งตัว ผ่านสื่อ
เหล่านี้เหมาะมากในแง่ของการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลและให้ตัวเลือกท่ีไม่รู้จบส าหรับลูกค้าท่ีชอบลองใส่
แฟชั่นโดยแท้จริง,” เขาอธิบาย 

เทคโนโลยีเป็นตัวกระตุ้น ซึ่งเป็นวิธีไปสู่จุดจบ แทนท่ีจะเป็นจุดสิ้นสุดของตัวเอง  และให้
ความส าคัญกับการแบ่งปันความรู้ แทนท่ีจะเป็นเพียงคู่มือการใช้งานของห้างสรรพสินค้า   เราเข้าใจ
ว่าการท างานร่วมกันช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางดิจิทัลเป็นเรื่องใหม่ท่ีปกติ พื้นท่ี
ค้าปลีกท่ีมีลักษณะเฉพาะทางกายภาพ และจุดหมายปลายท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินเดียคืออุปกรณ์ตกแต่ง
ภายในบ้านและ ตอนนี้ในส่วนของอาหารและความบันเทิงก็เช่นกัน เราต้องการท าให้แน่ใจว่าเราท า
ถูกต้องไม่ใช่แค่เป็นกลไกเท่านั้นหรือเส้นทางแอปพลิเคชันท่ีซ้ าๆซากๆ แต่ก็เป็นทางออกท่ีมี
ความหมายท่ีเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้าของเรา ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของร้านค้าปลีกของ
เรา  และในท่ีสุดก็ช่วยให้เราเป็นผู้ให้บริการท่ีดียิ่งขึ้นจากข้อมูลทางธุรกิจท่ีเราจะรวบรวม  เว็บไซต์ 
MYFITBHK ของเรา และ แอปพลิเคชัน ช่วยให้ลูกค้าออกแบบห้องของตัวเองในเพียงไม่กี่นาที " 
Mahesh M เจ้าของห้างสรรพสินค้า Ishanya กล่าวว่า 

Gajendra Rathore พูดเสริมว่า " "Phoenix MarketCity มีสมุดรายชื่อดิจิทัลท้ังหมดหลาย
แห่งเพื่อช่วยผู้อุปถัมภ์ในการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าโดยมีเว็บไซต์ของเราคอยตอบค าถามแถมยัง
ใช้งานง่าย และบอกข้อมูลท้ังหมดตามท่ีลูกค้าต้องการ เรามีบทบาทอย่างมากในแพลตฟอร์มโซเชียล
มีเดีย มีการจราจรสม่ าเสมอ และการมีส่วนร่วมของลูกค้าในแบบเรียลไทม์ " 

OOOOO 
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14. กำรสร้ำงโครงกำรเพ่ือดึงดูดผู้บริโภคเข้ำมำซื้อของ 

 

ห้างสรรพสินค้าเป็นท่ีตั้งของแบรนด์ชั้นน าไม่เพียงแต่ในระดับประเทศ แต่รวมระดับสากลด้วย  
จะต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมน ามาสู่ผู้บริโภค เพ่ือดึงดูดฐานลูกค้าท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นและรักษาลูกค้า
เหล่านี้แม้ในยามเผชิญหน้ากับการแข่งขัน 

"การช้อปปิ้งมักเกี่ยวข้องกับบรรยากาศท่ียอดเยี่ยมและประสบการณ์ท่ีดี นอกเหนือจากแบรนด์ท่ีดี
ท่ีสุดในวงการแฟชั่นแล้ว ห้างสรรพสินค้า Inorbit เป็นผู้จัดกิจกรรมเชื่อมต่อกับผู้บริโภคหลายราย
และมีกิจกรรมตลอดท้ังปี โดยรวมแล้ว เราจัดกิจกรรมมากกว่า 250 กิจกรรมในหนึ่งปี การริเริ่มการ
สัมพันธ์กับชุมชน เช่นกิจกรรม Pink Power ครอบครัวและเด็ก ๆ มีกิจกรรมเช่น งาน International 
Clown Festival และ Baccha Bollywood ได้กลายเป็นโครงการท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด เรา
เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษและและเทศกาลความยิ่งใหญ่และตั้งเพื่อเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า 
มีความจ าเป็นท่ีเราจะให้ความรู้สึก WOW แก่ผู้บริโภคเมื่อมาซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นวันท่ีพิเศษหรือวัน
ธรรมดาปกติ "Ibhrampurkar กล่าว 
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งาน International Clown Festival  และ  Baccha Bollywood 

 

Bansal กล่าวว่า ห้างสรรพสินค้าแปซิฟิกยังท างานหนักเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคจงรักยึดมั่น 
"เราแบรนด์ค้าปลีกที่หลากหลาย เช่น F & B (Superdry, GAP, Armani Exchange, Mango, Dune 
Hamleys, Nike Kicks Lounge, Asics, Metro Shoes, Baggit และ Arrow Sports) เรามุ่งเน้นไปท่ี
อาหารหลายชนิด เช่นร้านอาหารCafé New Delhi, Beer Café, Barbeque ของ Castle, Khan 
Chacha, Cafe Hawkers และ Street Foods of India โดย Punjab Grill และ Sugar & Spice 
และเราให้บริการการจัดส่งสินค้าแบบพิเศษตลอดการนัดหมายกับลูกค้า 

 

ในขณะท่ีห้างสรรพสินค้า Ishanya  ประเด็นหลักคือการตกแต่งบ้านและภายใน ให้เพิ่มขึ้น
จากประสบการณ์การรับประทานอาหารชั้นน าและความบันเทิงท่ีแตกต่าง  เป้าหมายคือการพยายาม
น ากลุ่มลูกค้าไปยังจุดหมายปลายทางร่วมกัน 
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"นอกเหนือจากยื่นข้อเสนอการตกแต่งบ้านบ้านกระจายท่ัว 200,000 ตารางฟุต ของพื้นท่ีและ
การรับประทานอาหารชั้นน าเสนอการแพร่กระจายทั่ว 100,000 ตารางฟุต เราให้ค าปรึกษาด้านการ
ออกแบบเช่น การคิดการประชุมเชิงปฏิบัติ, ศิลปะ, ดนตรี, การละครและการแสดงการเต้นร าท่ีน ามา
ซึ่งวัฒนธรรมท่ีฝังรากลึก Pune ites ไปที่ห้างสรรพสินค้าของเรา, Mahesh M. กล่าวว่า 

ห้างสรรพสินค้า Oberoi เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีใช้งานได้สองอย่างคือการผสมผสานระหว่าง
แบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ของลูกค้าท่ีเหลือเชื่อ "การขายปลีกของเรามีการวางแผน
บางอย่างส าหรับทุกคน เรามีการผสมผสานท่ีน่าตื่นเต้นของแฟชั่นและอุปกรณ์เสริม F & B และความ
บันเทิง (ซึ่งประกอบไปด้วย 35 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ห้างสรรพสินค้า) นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อให้ลูกค้าของเรามีส่วนร่วม ความพึงพอใจของลูกค้าจะประสบความส าเร็จโดยมุ่งเน้นไปท่ี
ประสบการณ์ท่ีดียิ่งขึ้น เช่น ช่องจอดรถในท่ีสว่าง, ห้องน้ าท่ีสะอาด, ศูนย์อาหารท่ีสะอาดและรอยย้ิม 
เพ่ือต้อนรับลูกค้าทุกคน "Anupam T. กล่าว 

 

และการเสริมสร้างประสบการณ์โดยรวม ส าหรับครอบครัว คือกุญแจส าคัญของ 
ห้างสรรพสินค้า Phoenix Market City 
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"เราก าลังขยายพื้นท่ีความบันเทิงของเราเพ่ิมทางเลือก  F & B ท่ีแตกต่างกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้เรา
ได้ลงทุนเพ่ือเพิ่มประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส โดยการเพ่ิมกลิ่นหอมและได้ปรับปรุงการตกแต่ง
ภายในของห้างสรรพสินค้าของเรา เราได้ทุ่มเทท้ังในด้านศิลปะและการตกแต่งเพ่ือให้ห้างสรรพสินค้า
มีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้น "Rathore กล่าวเสริม 

Rima Pradhan เจ้าของห้างสรรพสินค้า Viviana กล่าวว่าห้างสรรพสินค้ามีโครงการด้าน
การตลาดในลักษณะที่สามารถช่วยให้เราเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายและกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างจุดเช่ือมต่อระหว่างกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 

"เรามีธีมและกิจกรรมท่ีแตกต่างกันเรียงรายตลอดทั้งสัปดาห์ผ่านโครงการริเริ่มของเราท่ีชื่อ" 
Celebrate Everyday’ " หนึ่งในความคิดริเริ่มท่ีไม่เหมือนใครซึ่งทีมงานจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคือ รถสามล้อ ซึ่งเป็นแนวคิดในการมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของเรา เพื่อ
แก้ปัญหาความปลอดภัยของผู้หญิง ช่องทางท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับผู้หญิงถูกสร้างขึ้นโดยผู้หญิงขับ
รถสามล้อ ช่วยให้ลูกค้าผู้หญิงเข้าถึงจุดหมายปลายทางท่ีต้องการได้ในรถสามล้อสีส้มพิเศษที่ใช้ระบบ 
GPS ซึ่งจะเต็มไปด้วยเคร่ืองมือความปลอดภัยอื่น ๆ " เธอกล่าวเสริม 
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ห้างสรรพสินค้า DLF ก็สร้างปฏิทินการตลาดที่มีประสิทธิภาพตลอดท้ังปี กิจกรรมในกลุ่ม
ต่างๆจะแตกต่างกันไปตามห้างสรรพสินค้าท่ีท าให้ลูกค้ากลับมาพบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ในทุกครั้ง
ท่ีเข้าชม 

 

"ตลอดท้ังเดือนมีปฏิทินกิจกรรมท่ีตั้งโปรแกรมไว้คุณสมบัติพร้อมด้วยโปรโมชันเพื่อเพิ่ม
ยอดขายและการเปลี่ยนแปลง การสนับสนุนจากการขยายระบบดิจิตอลท าให้ผู้บริโภครู้ว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้น
ในจุดหมายปลายทางใกล้ ๆ พวกเขา คืออะไร  "Pushpa Bector อธิบาย 

ห้างสรรพสินค้า Quest มุ่งมั่นท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ห้างสรรพสินค้าได้
คิดค้นวิธีแปลกใหม่เพื่อสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ซื้อและเป็นส่วนหนึ่งของเกมของพวกเขา 
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"เราเปลี่ยนชั้นล่างเป็นไนต์คลับในโอกาสพิเศษ ตอนนี้ห้างสรรพสินค้าได้รับการตกแต่งในทุก
เทศกาลคริสต์มาสเพื่อดึงดูดผู้คน เมื่อปีท่ีแล้ววันคริสต์มาสเรามีนักร้องเพลงคริสต์มาสมาพร้อมกับนัก
กีตาร์และนักเปียโน นอกจากนี้เรายังได้สร้างพื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการท่ีเรียกว่า The Loft ซึ่งจัดเป็น
พื้นท่ีถาวรส าหรับแสดงศิลปะและวัฒนธรรม Sanjeev Mehra กล่าว 

 

OOOOO 

15. อนำคตของกำรค้ำปลีกในห้ำงสรรพสินค้ำจะเป็นอย่ำงไร 

 

https://i1.wp.com/www.indiaretailing.com/wp-content/uploads/2017/12/retail-2-1-2.jpg?fit=681,400
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ภาคอีคอมเมิร์ซของอินเดียมี คาดว่าจะแตะ 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปีงบประมาณ 
2019-20 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ซื้อและการใช้จ่ายประจ าปีท่ีมีเสถียรภาพต่อผู้บริโภค ตาม
รายงานของ Kotak Institutional Equities 

"การเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในฐานนักช้อปปิ้ง, ควบคู่ไปกับการใช้จ่ายออนไลน์ท่ีเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยให้ ร้านค้าแบบ e-tailer ของอินเดียสามารถเข้าถึงสินค้ารวมมูลค่า 28 
พันล้านเหรียญสหรัฐในปีงบประมาณ 2020 เราคาดว่าการเจาะตลาดผู้ซื้อจะดีขึ้น 18% ใน
ปีงบประมาณ 2020 จาก 12% ในปีงบประมาณ 2016 ด้วยการใช้จ่ายออนไลน์เฉลี่ยต่อปี จะเพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 10-15% ต่อปี มากกว่าระยะเวลาคาดการณ์ "รายงานระบุ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 โดยท่ัวไปอัตราความส าเร็จของห้างสรรพสินค้าแตกต่างกันออกไป มักขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ
เช่น การออกแบบ, โครงสร้าง,  ต าแหน่ง  ตราของห้างสรรพสินค้า,สถานท่ีตั้งและวิธีการท่ีพวกเขาให้
ความส าคัญกับการตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขา
สามารถพัฒนาเข้าสู่จุดหมายครอบครัวได้เพราะศูนย์การค้าคือสิ่งส าคัญ 

 

เจ้าของห้างสรรพสินค้าวันนี้ ก าลังพยายามอย่างหนัก เพ่ือให้ผู้ซื้อได้รับประสบการณ์การช็อป
ปิ้งท่ีไม่มีใครสามารถเทียบเท่าและกล่าวว่า ขณะท่ีพวกเขาจะเปิดให้บริการเทคโนโลยีใหม่ พวกเขาไม่
กลัวอีคอมเมิร์ซ 
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Bector รู้สึกว่าเทคโนโลยีเป็นตัวเปลี่ยนเกมและ "เป็นผู้เล่นชั้นน าในห้างสรรพสินค้าชั้นน า 
DLF จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้ และยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มุ่งความสนใจไปท่ี กลุ่มคนท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 18-34 ปี และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ " 

 "ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา สองช่องทางท่ีแตกต่างกัน แต่ได้รับความส าคัญส่วนใหญ่จะเป็นอิฐ, ปูน
และอีคอมเมิร์ซ แม้ว่าการเติบโตของ smart phoneและแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ท่ีก าลังขยายตัว
ได้สร้างสิ่งท่ีแปลกใหม่มากกว่าร้านค้าปลีกแบบออฟไลน์ แต่แนวโน้มสู่กลยุทธ์การตลาดแบบ
Omnichannel จะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถคิดกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนได้อีกครั้งเพื่อให้แตะยอดขาย
ท่ีดีท่ีสุดและเพิ่มในการก้าวเท้าเดินเข้ามาท่ีห้างสรรพสินค้าให้ประสบการณ์ท่ีสมบูรณ์แบบกับลูกค้า 
"Bansal กล่าวเสริม 

"การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของตลาดอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ร้านค้าปลีกก าลังแข่งขัน
เพ่ือให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ การถือก าเนิดของอีคอมเมิร์ซในปี 
2014 นายหน้าเริ่มคาดการณ์ภัยคุกคามอีกครั้ง แม้ว่าพวกเขากลัวเกินไป พวกเขาก็เริ่มวางกล
ยุทธ์  พวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและคิดวิธีท่ีสร้างสรรค์มากขึ้นเพ่ือจ าจดการใช้จ่ายของ
ลูกค้า ห้างสรรพสินค้ามีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงในใจและความ
ต้องการของลูกค้า  และคิดค้นกลยุทธ์เพื่อหาทางติดต่อลูกค้าท่ีดีขึ้น ขณะท่ีการช็อปปิ้งออนไลน์อาจมี
ความสะดวกสบาย ในวิถีชีวิตท่ีแสนวุ่นวาย ห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตจะตั้งอยู่รอบๆประสบการณ์
ของผู้บริโภคนั้นดีกว่าช้อปปิ้งแบบดั้งเดิมแน่นอน "Bhasin พูดว่า 

"ด้วยห้างสรรพสินค้าท่ีแปรสภาพเป็นศูนย์สร้างประสบการณ์ ห้างสรรพสินค้าในวันพรุ่งนี้จะมีสร้าง
ความบันเทิงมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วม การค้าปลีกเป็นเร่ืองเกี่ยวกับความใฝ่ฝัน ซึ่งท าให้มั่นใจได้
ว่าห้างสรรพสินค้าจะอยู่ท่ีนี่และเป็นส่วนส าคัญของไลฟ์สไตล์ของผู้คน" Sanjeev Mehra กล่าว 

Naviin Ibhrampurkar รู้สึกว่าการค้าปลีกในอินเดียยังคงอยู่ในช่วงตั้งไข่  "มีห้างสรรพสินค้าท่ีมี
ประสิทธิภาพดี กว่า 8-9 แห่งซึ่งในมุมไบมีศักยภาพในการเข้าถึง 20แห่ง  และถึงแม้จะน้อยกว่า ใน
เมืองอื่นๆ เราต้องมีศักยภาพของห้างสรรพสินค้ามากกว่านี้ เราถึงจะสามารถเปิดในประเทศได้ " 



Disclaimer:การเผยแพร่ข้อมลูใน “รายงานสถานการณเ์ศรษฐกิจการค้าอินเดยี” มีวัตถุประสงคเ์พื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผูส้นใจเท่านัน้ 

ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนีไ้ปใช้ 

 

"อนาคตของการค้าปลีกเป็นสิ่งท่ีท้าทายและน่าตื่นเต้น  การท้าทายเกิดขึ้นจากแนวโน้ม

เปลี่ยนแปลงจากการชี้แจงด้านหนึ่งของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากกว่าท่ี

อื่น ๆ และกลุ่มตลาดใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นได้นั้นมันไม่ง่ายเลย มันน่าตื่นเต้นเพราะความซับซ้อนท่ีเกี่ยวข้อง

เป็นเครื่องมือท่ีเราพัฒนาความคิดท่ีเราวาดฝันไว้และการกระท าท่ีเราเร่ิมด าเนินการในก็จะช่วยให้เรา

ขี้คลายองความซับซ้อนและสร้างยุคใหม่ของการช้อปปิ้ง ส าหรับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 3 ราย ได้แก่ 

ผู้บริโภค, ร้านค้าปลีกและผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า เรามุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง

ในคร้ังนี้โดยไม่ใช่ในฐานะผู้โดยสาร, แต่อยู่ในฐานะผู้น า " สรุปโดย Mahesh M. 

 

(ข้อมูลจาก Sandeep Kumar, Surabhi Khosla & Charu Lamba) 

 

 

 

 

 

 


