


ภาพรวมของบรษิทั บรษิทั เอ็นทไีอซโ์ปร

NT ICEPRO สะสมประสบการณ์และเตบิโตมามากกวา่  20 ปี 

จนเรากา้วมาสูค่วามเป็นผูน้ าในการบรกิาร 

น า้แข็งและผลติเครือ่งท าน า้แข็งอนัดบัหนึง่  ของประเทศไทย

ดว้ยรปูแบบน า้แข็งทีห่ลากหลายตอบโจทยก์ารใชง้าน

ครอบคลมุทกุกลุม่ธุรกจิ



Core Business:
การบรกิารลกูคา้แบบ “ออนไลน”์ คอื การท าใหล้กูคา้ (ผูป้ระกอบการ) มนี ้าแข็งสะอาดใชต้ลอด 24 
ช.ม ลดความเสีย่งทีน่ ้าแข็งจะมกีารปนเป้ือนของเชือ้โรคจากการขนสง่ โดยการน าเครือ่งผลติน ้าแข็ง
ไปใหล้กูคา้ยมืใช ้เพยีงลกูคา้จา่ยคา่น ้าแข็งรายเดอืนตามก าลังการผลติน ้าแข็งของเครือ่ง ลกูคา้ไม่
ตอ้งกงัวลถงึปัญหาใดใด ทีจ่ะเกดิกบัเครือ่งผลติหรอืตวัน ้าแข็งทีใ่ชเ้พราะ NT จะคอยดแูลและ
ใหบ้รกิารทา่นอยา่งใกลช้ดิ รวมถงึการใหส้ าแข็งส ารอง ในวันทีเ่ครือ่งท างานไมป่กติ

VISION : ปรารถนาใหค้นไทยไดบ้รโิภคน ้าแข็งสะอาด 

MISSION :
สรา้งความเป็นมอือาชพีเรือ่งน ้าแข็ง โดยการใหบ้รกิารผูป้ระกอบการ (B2B) ใหม้นี ้าแข็งชนดิที่
เหมาะกบัธรุกจินัน้นัน้, เป็นน ้าแข็งสะอาดทีเ่หมาะตอ่การบรโิภคโดยผา่นทางเครือ่งกรองน ้าทีม่ี
คณุภาพและเครือ่งท าน ้าแข็งทีม่กี าลังการผลติเพยีงพอตอ่ความตอ้งการในการใชง้าน ในราคาที่
เหมาะสม  โดยชา่งผูช้ านาณการ และทมีงานทีป่รกึษาผูม้ปีระสบการณ์ ในการแนะน าผูป้ระกอบการ 
เพือ่ใหท้กุธรุกจิทีต่อ้งใชน้ ้าแข็ง มั่นใจในการสง่ตอ่น ้าแข็งสะอาดสูผู่บ้รโิภค



Creative Objective 

ตอ้งการใชค้ลปิเพือ่แนบลงิคใ์นการน าเสนองาน , ตอ้งการใชค้ลปิเพือ่น าลงสือ่โซเชยีลในชอ่งทาง
ตา่งๆ และตอ้งการสรา้งการรับรูแ้บรนดใ์นชอ่งทาง B2B
และสามารถตดิตอ่กลับ รายละเอยีดการตดิตอ่ของบรษัิท ดงันี้
www.nticepro.com
https://www.facebook.com/nticepro.icehero
ig: @nticepro.icehero 
โทร. 0-800-800-696
nt@nticepro.com

Target Group (B2B)

1. กลุม่ธรุกจิทีม่กีารขายน ้าแข็งตอ่ใหผู้บ้รโิภค เชน่ รา้นอาหาร, รา้นเครือ่งดืม่ (Independent, 
Franchise, Chain), โรงแรม, โรงเรยีน, รา้นคา้สง่, รา้นคา้ปลกี
2. กลุม่ธรุกจิทีม่นี ้าแข็งไวบ้รกิารหรอืเป็นสวัสดกิารพนักงาน เชน่ Office, Showroom, โรงงาน (ใน
โรงอาหาร), สถานทีร่าชการ
3. กลุม่ธรุกจิทีต่อ้งมนี ้าแข็งไวใ้ชใ้นกจิกรรมของตนเอง เชน่ โรงงาน (Production Line), 
โรงพยาบาล

Advertising Concept 

https://www.facebook.com/nticepro.icehero
https://www.facebook.com/nticepro.icehero
mailto:nt@nticepro.com


Key Message 

ประโยชนท์ีล่กูคา้จะไดรั้บจาก การซือ้ น ้าแข็ง ออนไลน ์
1. สะอาด = การม ีชดุผลติน ้าแข็ง ไวใ้ชท้ีร่า้น โดยไมผ่า่นการขนสง่
2. สะดวก = การจา่ยคา่น ้าแข็งรายเดอืนตามปรมิาณการใช ้และการไดรั้บน ้าแข็งส ารองในกรณีที่
เครือ่งไมท่ างาน(เขต กทมและปรมิลทล)
3. สบาย = การดแูลลกูคา้จากทมีทีป่รกึษาผูม้ปีระสบการณ์และทมีชา่งผูช้ านาณการ ท าใหท้า่นหมด
กงัวลเรือ่งปัณหาเชงิ Technique

Tagline & Slogan
“เราคอืมอือาชพี เรือ่ง น ้าแข็ง”  

Mood & Tone
สนุก ขบขนั อารมณ์ด ีสดใส ใหอ้ารมณ์รว่มเชงิบวก

Tone
Hard Selling 

ความยาวของคลปิ
90-120 วนิาที

Advertising Concept 



Key Selling Points
1. สะอาด ลดขัน้ตอนการขนสง่ ลดการปนเป้ือนในขณะขนสง่ สมัผัส เนือ่งจากมเีครือ่งผลติน ้าแข็งใชเ้อง
ทีร่า้นคา้ 
2. ไมต่อ้งลงทนุดว้ยงบประมาณทีส่งู คอืไมจ่ าเป็นตอ้งซือ้เครือ่งผลติน ้าแข็ง แตส่ามารถมเีครือ่งไวใ้ชท้ี่
รา้น โดยการทีจ่า่ยเป็นคา่น ้าแข็งรายเดอืน (Business Friendly)
3. ลดการเสยีโอกาส และการรอคอยน ้าแข็ง ซึง่ในสถานการณ์ปัจจบุนัในแตล่ะสถานทีจ่ะมรีอบการสง่
น ้าแข็ง หากน ้าแข็งขาดชว่งก็จะเสยีโอกาสในการขาย ซึง่การบรกิารของบรษัิทมเีครือ่งผลติน ้าแข็งใหใ้ช ้

เอง สามารถตอบโจทยแ์ละลดการเสยีโอกาสของลกูคา้ได ้
4. มคีวามยดืหยุน่ในการใชง้านเพือ่ตอบโจทยใ์นดา้นความคลอ่งตวัทางธรุกจิ ตวัอยา่งเชน่ ลกูคา้เพิง่เริม่
เปิดรา้นใชป้รมิาณน ้าแข็งคอ่นขา้งนอ้ย แตต่อ่มารา้นขายดขีึน้ ลกูคา้สามารถขอเพิม่ก าลงัการผลติได ้
โดยทีไ่มต่อ้งลงทนุซือ้เครอืงใหมซ่ ึง่ราคาคอ่นขา้งสงู
5. หมดปัญหาเรือ่งคา่ใชจ้า่ยจกุจกิ  เชน่ ในกรณีทีเ่ครือ่งมปัีญหา ไมเ่สยีทัง้คา่แรงและคา่อะไหล ่ทาง
บรษัิทดแูลลกูคา้ฟร ีตลอดอายกุารใชง้าน
6. มบีรกิารระบบกรองน ้า (Water Treatment System)  ผา่นขัน้ตอนทางวศิวกรรม และทมีงานทีช่ านาญ
จงึมั่นใจไดถ้งึความสะอาด
7. มบีรกิารน ้าแข็งส ารอง  หากการบรกิารเกดิการสะดดุ เชน่เครือ่งเสยี ทางบรษัิทจะจัดสง่น ้าแข็งส ารอง
ใหล้กูคา้ฟรไีมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย (ในเขตกทม.และปรมิณฑล) ซึง่ถอืวา่บรษัิทใหบ้รกิารทางดา้นน ้าแข็งอยา่ง
แทจ้รงิ

Advertising Concept 



เรามนี ้าแข็งทีห่ลากหลายชนดิพรอ้มใหบ้รกิารธรุกจิทกุประเภท

น ้าแข็งถว้ย
น ้าแข็งเกล็ดกรอบ
น ้าแข็งสีเ่หลีย่ม
น ้าแข็งรอยยิม้
น ้าแข็งลกูเตา๋

Information



รายชือ่ลกูคา้อา้งองิ(บางสว่น)

ปัจจบุัน NT ใหบ้รกิารลกูคา้มากกวา่ 3,000 รายทั่วประเทศ 

ดว้ยปรมิาณน ้าแข็ง มากถงึวนัละ 500 ตนั



5

ครอบคลมุธรุกจิ Chain ทีม่มีาตรฐานและสาขาจ านวนมาก



เรามนี ้าแข็งทกุประเภททีเ่หมาะกบัธรุกจิคณุ

สง่ตอ่น ้าแข็งสะอาดมากกวา่ 500 ตนัตอ่วนั

กบัคนไทยทั่วประเทศ

ใหบ้รกิารครอบคลมุท ัว่ประเทศ
ศนูยใ์หบ้รกิาร ภาคกลาง กทม.

ศนูยบ์รกิาร ภาคตะวันออก จ.ชลบรุี

ศนูยบ์รกิาร ภาคใต ้จ.สรุาษฎรธ์านี

ศนูยบ์รกิารภาคอสีาน จ.นครราชสมีา



น า้แข็งออนไลน์ คอื ?



รวีวิการใชง้านจากลกูคา้




