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บีแลนด์ เปิ ดตัว “คอสโม บาซาร์ ” บริการเต็มรูปแบบพร้ อมลุยตลาดรี เทล
รองรั บการเติบโตและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ บนทําเลใจกลางเมืองทองธานี
บางกอกแลนด์ จํากัด (มหาชน) หรื อบีแลนด์ หนึ่งในผู้นําธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ชนในนํ
ั ้ าในเมืองไทย ได้ พฒ
ั นาพื ้นที่ธุรกิจเพื่อรองรับการ
เติบโตและเติมเต็มไลฟ์สไตล์พร้ อมลุยตลาดช้ อปปิ ้งมอลล์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผุด “คอสโม บาซาร์ ” (Cosmo Bazaar) เปิ ดให้ บริ การอย่างเต็ม
รู ปแบบบนพื ้นที่ทงหมด
ั้
102,460 ตร.ม. แบ่งเป็ น 2 อาคารดังกล่าวที่ประกอบด้ วยร้ านค้ าชัน้ กว่า 300 ร้ าน ใช้ งบลงทุนทังหมดประมาณ
้
2,000
ล้ านบาท จุดเด่นของ “คอสโม บาซาร์ ” นับเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบบนทําเลศักยภาพสูง สามารถเดินทางไปมาได้ สะดวกสบาย
ลดปั ญหาการจราจร พร้ อมที่จอดรถรองรับได้ กว่า 2,200 คัน
นายภิญโญ ทองเจือ ผู้จัดการทัว่ ไป บริ ษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จํากัด (บริ ษัทในเครื อ บมจ.บางกอกแลนด์) เผยกลยุทธ์ในการบริ หารว่า
“สิ่งที่ทําให้ เรามัน่ ใจว่า “คอสโม บาซาร์ ” จะสามารถแข่งขันในตลาดรี เทลได้ เป็ นอย่างดีเนื่องจากเรามีฐานลูกค้ าของเราเอง ในขณะที่โครงการ
อื่น ๆ ไม่มี ซึ่ง ฐานลูกค้ าทังหมดนั
้
น้ คือ ผู้คนที่อ ยู่ร ายล้ อมในบริ เวณเมื องทองธานี ไม่ว่าจะเป็ นผู้ที่พักอาศัยในคอนโด บ้ านเดี่ยว ทาวน์เฮ้ าส์
พนักงานออฟฟิ ศ ข้ าราชการ นักเรี ยน ผู้ปกครอง หรื อจะเรี ยกได้ ว่าเป็ นศูนย์กลางของชุมชนหรื อศูนย์รวมของความบันเทิง ที่รวมกันแล้ วจํานวน
ผู้คนมากกว่าครึ่ งล้ านคน ทังนี
้ ้ ยังไม่รวมกับผู้ที่เดินทางเข้ ามาเยี่ยมชมและร่ วมงานที่ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่
เปรี ยบเสมือนเป็ นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่สําหรับทังชาวไทยและต่
้
างชาติที่เข้ ามากว่า 30 ล้ านคนในแต่ละปี ดังนัน้ เราจึงมีกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่แตกต่างกันสําหรับแต่ละกลุ่ม ซึง่ ปั จจุบนั ศักยภาพของผู้คนและเศรษฐกิจในเมืองทองธานีนนั ้ สูงมาก เรามีผ้ พู ักอาศัยในพืน้ ที่ที่เรา
เรี ยกว่า “เมืองทองธานี” คือฐานลูกค้ าหลักของเรา คุณลองนึกดูว่าความต้ องการจะมากมายขนาดไหน และนี่แหละครับคือที่มาของโครงการ
“คอสโม บาซาร์ ” ที่เป็ นคําตอบของทุกความต้ องการในที่แห่งเดียวภายใต้ คอนเซ็ปต์ “Answer All You Need” นายภิญโญ กล่าว
โครงการ “คอสโม บาซาร์ ” แหล่งช้ อปปิ ง้ และศูนย์รวมความบันเทิงใจกลางเมืองทองธานี เป็ นอาคารสวยหรู ทนั สมัยตังตระหง่
้
านด้ วยความสูง 10
ชัน้ แบ่งออกเป็ น 2 อาคาร ถูกออกแบบให้ เป็ นการเชื่อมต่อของ 2 อาคารไว้ ด้วยกัน บริ การด้ วยร้ านค้ าจํานวนกว่า 300 ร้ านค้ า ประกอบไปด้ วย
ร้ านอาหารชันนํ
้ า อาทิ สตาร์ บคั๊ เอสแอนด์พี เคเอฟซี เอ็มเค ยาโยอิ คัตสิยะ ซานตาเฟ่ ร้ านค้ าประเภทอุปกรณ์ไอทีและเกม นอกจากนี ้ ยังเป็ น
ศูนย์ รวมความบันเทิง ที่รวบรวมไปด้ วยความสุข สนุกสนานไว้ อ ย่างครบครั นไม่ว่าจะเป็ น ฮี โร่ ซิตี ้ ศูนย์เกมส์ที่ทันสมัย โรงหนังเอสเอฟ ซีเนม่า
จํานวน 5 โรง รวมทัง้ แม็กซ์แวลู ซูเปอร์ มาร์ เก็ตใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื ้นที่กว่า 3,000 ตร.ม. Jetts 24 Hour Fitness สถานออกกําลังกาย
แนวใหม่เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพที่เปิ ดให้ บริ การ 24 ชัว่ โมง และการบริ การรับส่งไปรษณี ย์ รวมถึงศูนย์บริ การภาครัฐและเอกชนที่มาให้ บริ การทํา
บัตรประชาชน การแจ้ งเกิด แจ้ งตาย การย้ ายที่อยู่ ทํา พรบ. ประกันภัยรถยนต์ และรับจองตัว๋ เดินทาง
นอกจากนี ้ บริ เวณชัน้ 2 ในโครงการ “คอสโม บาซาร์ ” เฟส 1 ยังกลายเป็ นศูนย์กลางบริ การด้ านคมนาคม (Cosmo Bazaar : Van Stations) ที่
มุ่งเน้ นการบริ การที่สะดวกสบายและปลอดภัยเป็ นหลัก ในบรรยากาศสะอาดและเย็นสบาย เครื่ องกดบัตรคิว มีจอแสดงผล LCD บอกหมายเลขท่า
รถโดยสารและเส้ นทาง ที่นั่งคิวละ 12 ที่นั่ง บริ การร้ านค้ าและเครื่ อ งดื่มและห้ อ งนํา้ สะอาดทุกวัน พร้ อมทัง้ ตรวจสอบสุข ภาพและสภาพของ
พนักงานขับรถเพื่อให้ ความปลอดภัยต่อผู้โดยสารอีกด้ วย บริ การเส้ นทางรั บผู้โดยสารจํานวน 5 สถานีจากเมืองทองธานีไปยังสถานีหลัก ได้ แก่
อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ ฟิ วเจอร์ พาร์ ค สนามหลวง เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และจตุจกั ร เปิ ดให้ บริ การเที่ยวแรก 05.00 น.- 22.00 น. ทุกวัน
สื่อมวลชนต้ องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ
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