Dentsu One (Bangkok) Launches “Business Design Lab”
Yuichi Toyoda, President and CEO of Dentsu One (Bangkok) Ltd. reveals that the company
launches a new unit “Business Design Lab” to offer solutions beyond advertising. The lab
is aimed to work with clients in the upstream of their business value chain and offer
solutions such as business/service/product designs.
Dentsu One (Bangkok) has already been providing these solutions for some time, for
example, Honda CONNECT, a telematics to change the experience of owning and driving
a car and Zantiis Clean Light Hand Soap to help prevent the infection of Norovirus to
name a few.
The company feels, as the clients’ business environment is becoming more competitive
and challenging in today’s fast changing world, the need for such solutions is increasing.
Dentsu One (Bangkok) as a company whose competences are creativity, design thinking,
branding and the ability to identify the human insights, will offer these designs with the
approaches which are different from the ones of clients.
Yuichi Toyoda, President and CEO of Dentsu One (Bangkok) says, “We exist to contribute
to the clients’ business and society by solving problems and creating new value. Advertising
is just one of our means and options to do that. We often face challenges or problems to
which advertising may not be the best solution, but business/service/product designs are.
By working with clients in the initial stage of their business value chain, ahead of advertising
planning phase, we hope to offer more solutions and create value for our clients.”
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เดนท์ สุ วัน (กรุ งเทพฯ) เปิ ดตัวยูนิตใหม่ “Business Design Lab”
นายยูอิชิ โตโยดะ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เดนท์สุ วัน (กรุ งเทพฯ) จากัด เปิ ดเผยว่า บริ ษัทฯ ได้ เปิ ด
ยูนิตใหม่ “Business Design Lab” ขึ ้นเพื่อยกระดับการบริ การลูกค้ าที่มากกว่างานโฆษณา โดยมุ่งเน้ นการ
ทางานร่ วมกับลูกค้ าตังแต่
้ ต้นทางของธุรกิจ เพื่อหาวิธีการที่จะตอบโจทย์ของลูกค้ าให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่
ว่าจะเป็ นการดีไซน์รูปแบบการทาธุรกิจ การนาเสนอบริการใหม่ๆ หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์
ซึ่ง ก่อนหน้ านี ้ ทางเดนท์ สุ วัน (กรุ ง เทพฯ) ก็ ได้ ให้ บริ การลูกค้ าในลักษณะดังกล่าวมาแล้ ว ดัง เช่น Honda
Connect แอปพลิเคชัน่ ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ ในการขับขี่ และ Clean Light Hand Soap นวัตกรรมสบู่ไฟ
กระพริ บของแบรนด์ Zantiis ที่จะช่วยป้องกันการติดเชื อ้ โนโรไวรัส (Norovirus) ที่ระบาดในช่วงปลายฝนต้ น
หนาว เป็ นต้ น
และเนื่องด้ วยทางบริ ษัทฯ เล็งเห็นว่า ปั จจุบนั โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ธุรกิจของลูกค้ าต้ องเผชิญกับ
การแข่งขันและความท้ าทายอย่างสูง ดังนันความต้
้
องการที่จะหาโซลูชนั่ ในแนวทางนี ้จึงเพิ่มมากขึ ้น เดนท์สุ
วั น (กรุ ง เทพฯ) มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ านความคิ ด สร้ างสรรค์ การดี ไ ซน์ การท าแบรนด์ ดิ ง้ รวมถึ ง
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค เราจึงพร้ อมที่จะมอบบริการ Business Design ให้ กบั
ลูกค้ าแต่ละรายที่แตกต่างกันได้
“เราได้ เข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจของลูกค้ า ด้ วยการแก้ ปัญหาและสร้ างคุณค่าใหม่ๆ ให้ แก่ธุรกิจ
ของลูกค้ า สาหรับเรางานโฆษณาเป็ นเพียงเครื่ องมือหรื อทางเลือกหนึ่งเท่านัน้ เพราะบ่อยครัง้ ที่เราต้ องเผชิญ
กับความท้ าทายหรื อปั ญหาต่างๆ ที่งานโฆษณาอาจไม่ใช่คาตอบที่ดีที่สุด หากแต่ยงั มีโซลูชั่นอื่ นๆ เช่น การ
ดีไซน์รูปแบบการทาธุรกิจ การบริ การ หรื อการคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และด้ วยการร่ วมงานกับลูกค้ าตังแต่
้ ต้น
ทางของธุรกิจจนถึงขันตอนการวางแผนโฆษณา
้
เราเชื่อว่า เราจะสามารถนาเสนอโซลูชนั่ ที่เหมาะสมพร้ อม
สร้ างมูลค่าให้ กบั ธุรกิจของลูกค้ าได้ ” นายยูอิชิกล่าว
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