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Thai Trading Focus (TTF) คือเว็บไซต์ทีม่ีความมุ่งมั่นเป็นสื่อการเรียนรูด้้านการ
ลงทุน ตลาดการเงิน เศรษฐกจิ บทสัมภาษณผ์ู้เช่ียวชาญในแวดวงการเงิน และการ
ลงทุน รวมถึงแหล่งรวบรวมบทความแนวไลฟส์ไตล์ทีส่อดคลอ้งกบัยุคสมัย
ปัจจุบัน 

คติของ TTF คือเรามุง่มั่นทีจ่ะน าเสนอเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ และจริงใจแก่
ผู้อ่าน เพื่อให้ทกุคนมอีงค์ความรูใ้นการใช้เป็นเครื่องมอืเพื่อการตัดสินใจทาง
การเงินอย่างชาญฉลาด และภูมิต้านทานต่อความท้าทายทุกรปูแบบที่นกัลงทุนในทุก
วันนี้ต้องเผชิญ

เป็นเวลากว่าสามปแีล้ว นับตั้งแต่ปี 2019 ที่เรายังคงผลิตบทความ และคอนเทนต์
ต่าง ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง และเราไม่หยุดยั้งทีจ่ะเติบโตและยืนหยัดเคยีงข้างชาว
ไทยทกุคน

What is Thai 
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Check This Out Check This Out

Thai Trading Focus Media
เราให้ความส าคัญต่อประสบการณก์ารรบัชมบทความทีส่ะดวกสบาย
ของท่าน
- เว็บไซต์ทีร่องรบัทัง้เบราว์เซอร์และมือถอื 
- แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (Facebook, Instagram)
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Thai Trading Asia Statistics
thaitradingfocus.com

การเข้าชมมากกว่า 70,000 ครั้งต่อเดือน

มีการเข้าชมผ่านโทรศัพท์มือถือถึง 40,000 ครั้งต่อเดือน

การกระจายของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรานั้นสูง โดยมีผู้เข้าชมจากหลากหลายจังหวัดทั่ว
ประเทศ เช่นกรุงเทพ เชียงใหม่ และและนครราชสีมา

จากสถิติของเว็บไซต์ TTF นั้น เรามีอัตราการเข้าชมที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
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เป็นเว็บไซต์ที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทย

โดดเด่นด้วยการเข้าถึงแบบ organic traffic

เรามีบริการด้านสื่อครบวงจรในการท าวีดีโอ ภาพ
กราฟฟิค บทความ และรีวิว

มีแพลนให้ค าปรึกษาด้านการผลิตสื่อ และการท า
การตลาดออนไลน์ ที่ออกแบบเพื่อคุณโดยเฉพาะ

มีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ส าหรับลูกค้าต่างชาติที่
ต้องการท าตลาดในประเทศไทย

เราให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ที่ดี และคุ้มค่าที่สุดของลูกค้าเป็นอันดับ
แรก

ท่านจะได้รับสถิติ และรายงานเกี่ยวกับความส าเร็จของ
โฆษณาที่ลงกับเรา

Why Thai Trading Focus?
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เป็นเว็บไซต์ที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทย

โดดเด่นด้วยการเข้าถงึแบบ organic traffic

เรามีบรกิารด้านสื่อครบวงจรในการท าวีดีโอ ภาพกราฟฟคิ บทความ และรีวิว

Banner Ads
หนึ่งในการลงโฆษณาที่ได้รับความนยิมมาอย่างยาวนาน ก็คือการแสดงรปูภาพ
บนต าแหน่งต่าง ๆ ในเว็บไซต์ TTF โดยแบนเนอรน์ี้รองรับการแสดงผลทัง้การ
เข้าผ่านคอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์มอืถือ พร้อมจ านวนครัง้ในการคลิ๊กแบนเนอร์
ที่สามารถวัดผลได้จรงิ

หมายเหตุ: ภาพแบนเนอร์ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 MB ในรปูแบบ jpg หรือ gif

Thai Trading Focus’ 
Products & Services

เรามีต าแหนง่แบนเนอร์ให้เลือกดังต่อไปนี:้
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Directory & Listing
โฆษณาประเภทนีส้ามารถช่วยให้ลกูคา้สามารถโปรโมตผลิตภณัฑ์ และบริการของ
คุณได้โดยตรง โดยอยู่ในลักษณะการจัดวางเปน็ลสิต์รายชื่อในเว็บไซต์ TTF ที่อ่าน
ง่าย และโดดเด่น ด้วยการใส่ข้อมูลสัน้ ๆ เช่น จุดเด่นของโบรกเกอร์ โปรโมชั่น 
หรือข้อเสนอสงูสุด เป็นต้น 
ซึ่งจะท าให้คนที่เข้ามาในเว็บไซต์ TTF นั้น สามารถเห็นภาพรวมของโบรกเกอร์ และ
ท าการเปรียบเทียบกบัโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งตอบโจทย์กับ
พฤติกรรมของผู้บรโิภคในปจัจุบนัทีต่้องการเสพสือ่อันชัดเจน และรวดเร็ว
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Written Feature
ในฐานะที่เราเป็นเว็บไซต์เผยแพรบ่ทความ และข่าวสารต่าง ๆ เรามีบริการผลิต
งานเขียนจากทีมนกัเขียนคณุภาพ เพื่อน าเสนอบทความซึ่งสามารถตอบโจทย์
ตามที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบทความสัมภาษณ์ บทความประชาสัมพันธ์บรษิทั 
สินค้า หรือบริการของท่าน หรือบทความต่าง ๆ ตามที่ท่านต้องการ 
เรามีทมีงานทีส่ามารถสร้างสรรค์บทความหลากหลายสไตล์ เพื่อที่ลูกคา้ทุกท่าน
จะได้รับงานเขียนทีต่รงกับจุดประสงค์ และสามารถน าเสนอภาพลกัษณ์ของ
สินค้า/บรกิารของท่านได้ชัดเจนทีสุ่ด นอกจากนี ้ท่านยังสามารถสง่งานเขียน
ของท่านเองมาลงที่เว็บไซต์ของเราได้เช่นกนั (อย่างไรก็ตาม บทความต่าง ๆ 
จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ด้านบรรณาธิการของ TTF)

Thai Trading Focus’ 
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Broker/Product Review
การรีวิวคือหนึง่ในวิธีการสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้บริโภคที่ดีที่สดุ โดยการท า
บทความรีวิวของเรานั้น นอกจากจะใช้ภาษาทีส่วยงาม และเข้าใจง่ายแล้ว เรายัง
ผลิตโดบค านึงถงึหลกั SEO เพื่อให้โบรกเกอร์ สินคา้ หรือบริการของท่าน
สามารถเข้าถงึผู้คนได้มากที่สดุ ผ่านเครื่องมอืการค้นหายอดนิยม เช่น Google 
เป็นต้น
ส าหรับโบรกเกอร์ทีล่งรีวิวกับเรานั้น ท่านจะได้รบั "แท็ก" ของตนเองบนเว็บไซต์
ของเรา เพื่อที่ในอนาคต หากมีบทความใหม ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ของท่าน 
ผู้อ่านจะได้สามารถคลิก๊ทีแ่ทก็ดังกล่าวและเข้าถึงบทความเหลา่นั้นได้อย่าง
ครบถ้วน และง่ายดาย

Thai Trading Focus’ 
Products & Services
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Interview
การให้สมัภาษณ์โดยผู้บรหิาร หรือคนจากบรษิัทของท่านโดยตรงนัน้ จะท าให้ท่าน
สามารถสือ่สารกับผู้ชมได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และมีข้อมูลครบถ้วนทีสุ่ด 
นอกจากนี ้ยังสามารถสรา้งความเช่ือมั่นให้กบัผูอ้่าน หรือผู้ที่เข้ามารบัชมวีดีโอ
สัมภาษณข์องท่านได้อีกด้วย

Thai Trading Focus’ 
Products & Services
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Pricing Guide (USD) 
STARTER

บริการการเผยแพร่

- ลงบทความท่ีหน้าเว็บไซต์ของเรา

40 USD

- โพสต์ลงโซเชีย่ลมเีดียของ TTF 
ทุกช่องทาง

ค่าบริการ:

บทความของท่าน:
บริการเขียนและ

- ลงบทความท่ีหน้าเว็บไซต์ของเรา

- การใส่แบคลิ้งค์ และ
คียเ์วิร์ดไม่จ ากัดจ านวน

- บทความท่ีจะอยู่ตลอดไป ไม่มีวันลบ

- โพสตล์งโซเชีย่ลมเีดียของ TTF 
ทุกช่องทาง

โพสต์บทความ: บริการสัมภาษณ:์

- วิดีโอสัมภาษณ์ (ความยาวสูงสุด 
10 นาที)

- บทความสัมภาษณ์ลงในเว็บไซต์ TTF

- โพสต์ลงโซเชีย่ลมเีดียของ TTF 
ทุกช่องทาง

บริการรีวิวโบรกเกอร์/

- การลงข้อมูลบริษัท พร้อมโลโก้

- การลงข้อมูลเว็บไซต์ 
และลิ้งค์สมัครบัญชีของท่าน

- บทความความยาว 1,000 
ตัวอักษรพร้อมการใส่แบคลิ้งค์ 
และคีย์เวิร์ดไม่จ ากัดจ านวน

- โพสต์ลงเว็บไซต์ และโซเชี่ยลมีเดียของ 
TTF ทุกช่องทาง

สินค้า:

100 USD

ค่าบริการ:

300 USD

ค่าบริการ:

400 USD

ค่าบริการ:

thaitradingfocus.com



- บทความเก่ียวกับบริษัทของท่านเดือนละ 
1 บทความ

- การลงข่าวประชาสัมพันธ์ในแตล่ะ
ครั้งนั้น จะรวมไปถึงประ
วัตโิดยย่อของบริษัท 
พร้อมลิงค์เว็บไซต์ของทา่น

Pricing Guide (USD) 
LITE

แพ็คเกจที่ 1
การลงโลโก้หนึง่ต าแหน่ง

- แสดงโลโก้บนหน้าโฮมเพจ

หรือ 

ค่าบริการ:

แพ็คเกจที่ 2
การลงโลโก้ทุกหน้า

- แสดงโลโก้บนทุกหน้าของเว็บไซต์

หรือ 

ค่าบริการ:

แพ็คเกจที่ 3
การลงข่าวประชาสัมพันธ์ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง

หรือ 

- โพสต์ลงเว็บไซต์ และโซเชี่ยลมีเดียของ 
TTF ทุกช่องทาง

ค่าบริการ:

แพ็คเกจที่ 4
การผลิตและลงบทความรายเดือน

หรือ 

- การใส่แบคลิ้งค์ 
และคีย์เวิร์ดไม่จ ากัดจ านวน

- โพสต์ลงเว็บไซต์ และโซเชี่ยลมีเดียของ 
TTF ทุกช่องทาง

ค่าบริการ:

400 USD / 3 เดือน 

750 USD / 6 เดือน

800 USD / 3 เดือน 

1,450 USD / 6 เดือน

450 USD / 6 เดือน 

750 USD / 1ปี

600USD/6เดือน

1150USD/1ปี
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Pricing Guide (USD) 
LITE

แพ็คเกจที่ 5
การลงโฆษณาแบนเนอร์

- ลงที่ต าแหน่งโฮมเพจของเว็บไซต์

300 USD / 1เดือน

ค่าบริการ:

แพ็คเกจที่ 6
การลงโฆษณาแบนเนอร์

- ลงที่ต าแหน่งรวมรายชื่อโบรกเกอร์

แพ็คเกจที่ 7
การลงโฆษณาแบนเนอร์

- ลงที่ต าแหน่งหน้าอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่โฮมเพจ

250 USD / 1เดือน

ค่าบริการ:

220 USD / 1เดือน

ค่าบริการ:
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Pricing Guide (USD) 
PREMIUM

แพ็คเกจที่ 2
ฟูลแพ็คเกจส าหรับแนะน าโบรกเกอร์ พร้อมการรีวิว

- การลงข้อมูลบริษัท พร้อมโลโก้

หรือ

- การลงข้อมูลเว็บไซต์ และลิ้งค์สมัครบัญชีของท่าน
- บทความความยาว 1,000 พร้อมการใส่แบคลิ้งค์ 
และคีย์เวิร์ดไม่จ ากัดจ านวน

- โพสต์ลงเว็บไซต์ และโซเชี่ยลมีเดียของ TTF ทุกช่องทาง

ค่าบริการ: 

- บทความรีวิว 2 บทความ 
(สามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับขอ้เสนอพเิศษ หรือโปรโมช่ันได)้

- การอัพเดทบทความฟรี 2 ครั้ง

- วิดีโอรีวิว 1 ชิ้น ที่จะท าการฝังในหน้าเว็บไซต์ TTF

2,000 USD / 6 เดือน 

3,500 USD / 1 ปี

แพ็คเกจที่ 1
ฟูลแพ็คเกจส าหรับแนะน าโบรกเกอร์

- การลงข้อมูลบริษัท พร้อมโลโก้
- การลงข้อมูลเว็บไซต์ และลิ้งค์สมัครบัญชีของท่าน

- บทความความยาว 1,000 ตัวอักษรพร้อมการใส่แบคลิ้งค์
และคีย์เวิร์ดไม่จ ากัดจ านวน

- โพสต์ลงเว็บไซต์ และโซเชี่ยลมีเดียของ TTF ทุกช่องทาง

หรือ

ค่าบริการ: 

2,000 USD / 6 เดือน 

3,500 USD / 1 ปี
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