ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2561
COM7 ยิม้ รับอานิสงส์ เปิ ดตัว iPhone 3 รุ่ นใหม่

มาตามค าเรี ยกร้ อ ง !!! ส าหรั บการเปิ ดตัว iPhone XS , iPhone XS Max และ iPhone XR ซึ่ งวางจาหน่ าย
วันแรกในประเทศไทยแล้ ว “สุ ร ะ คณิ ตทวีกุล ” แม่ ทั พ ใหญ่ COM7 เผย บริ ษัท ฯ ได้ รับประโยชน์ ในฐานะตัว แทน
จาหน่ ายรายใหญ่ ข อง Apple หนุ นยอดขายโค้ งสุ ดท้ ายของปี เข้ าสู่ ช่ ว งไฮซี ซั่ นธุ รกิจให้ คึก คั ก แล้ วพบกันได้ ที่ ร้าน
Studio 7 และร้ าน BaNANA รวมเกือบ 300 สาขาทั่วประเทศ ที่มาพร้ อมกับโปรโมชั่นสุ ดคุ้ม แถมรั บเทรนด์ อีคอมเมิร์ซ
ด้ วยช่ องทางออนไลน์ Bananastore.com ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่ างทั่วถึง
นายสุ ระ คณิ ตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) หรื อ COM7 ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจนาเข้าและค้าส่ งสิ นค้าไอที รวมทั้งธุ รกิจค้าปลีกสิ นค้าไอที รายใหญ่ของประเทศไทย และเป็ นผูป้ ระกอบการค้า
ปลี กรายใหญ่ ที่สุ ดของ Apple ด้วยปริ มาณสาขา และ การบริ การที่ ค รอบคลุมมากที่ สุ ด ในประเทศไทยทัว่ ทุ กภาค
เปิ ดเผยถึ ง การเปิ ดตัว iPhone ที่ ล้ าสมัย ที่ สุ ดเท่ าที่ เคยมี มา ของ iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR ซึ่ งวาง
จาหน่ ายวันแรกในประเทศไทยวันนี้ (เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561) โดย COM7 พร้อมจาหน่ ายสิ นค้าให้กบั สาวก Apple
ทัว่ ประเทศ ผ่านร้ าน Studio 7 จานวนเกื อบ 100 สาขา และที่ BaNANA อี กจานวนเกื อบ 180 สาขา นับเป็ นตัวแทน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่มีจานวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย ที่สามารถซื้ อสิ นค้าได้โดยตรงกับ Apple พร้อม
กันนี้ ทางบริ ษทั ได้เตรี ยมข้อเสนอพิเศษและอุปกรณ์เสริ มหลากหลายชนิ ด เสริ มด้วยช่องทางการจาหน่ายผ่านเว็บไซต์
Bananastore.com เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้คุม้ ค่าที่สุด
ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 4/2561 จะเป็ นช่วงไฮซี ซนั่ ของธุ รกิจ มีการเปิ ดตัวสิ นค้ารุ่ นใหม่ออกมาวางจาหน่ายอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน และ iPhone ที่บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่งผูน้ าในตลาด คาดว่า จะส่ งเสริ มให้ยอดขายของ COM7
ในช่วงโค้งสุ ดท้ายของปี ให้โดดเด่น สนับสนุนตลาดอุปกรณ์เสริ มให้มีโอกาสเติบโต และมีสินค้าใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นอีก
ด้วย
การเปิ ดตัว iPhone รุ่ นใหม่ท้ งั 3 รุ่ นในครั้ งนี้ อัดแน่ นไปด้วยเทคโนโลยี เพราะทุ กอย่างล้วนมี ความล้ าหน้า
iPhone Xs ขนาด 5.8 นิ้ ว และ iPhone Xs Max ขนาด 6.5 นิ้ ว ที่ มาพร้ อมจอภาพที่ ใหญ่ ที่ สุ ด และคมชัด ที่ สุ ด รวมทั้ง
แบตเตอรี่ ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน iPhone เช่นกัน , ระบบกล้องคู่ที่ดียิ่งขึ้นและเร็ วยิ่งขึ้น พร้อมคุณสมบัติสุดล้ าด้าน
การถ่ายรู ปและวิดีโอ, ชิพ A12 Bionic ซึ่ งเป็ นชิพแบบ 7 นาโนเมตรตัวแรกในสมาร์ทโฟน พร้อม Neural Engine เจเนอ
เรชัน่ ถัดไป, Face ID ที่เร็ วขึ้น, เสี ยงสเตอริ โอที่ ให้มิติเสี ยงกว้างขึ้น และมาพร้อมซิ มคู่เป็ นครั้งแรกสาหรับ iPhone โดย
ใช้ Nano-SIM และ eSIM แบบดิจิตอล จะมีจาหน่ายในรุ่ นความจุ 64GB, 256GB และ 512GB ในสี เทาสเปซเกรย์ สี เงิน
และสี ทองใหม่

iPhone XR ที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กนั ด้วยจอภาพ Liquid Retina แบบใหม่หมดขนาด 6.1 นิ้ว ซึ่ งเป็ น LCD ที่
ล้ าสมัยที่ สุดในอุตสาหกรรม พร้ อมการออกแบบแบ็คไลท์สุด ล้ าที่ ทาให้หน้าจอขยายออกไปได้จนสุ ดมุม ที่ พร้ อ ม
จาหน่ ายในรุ่ นความจุ 64GB, 128 GB และ 256GB มีให้เลือกถึง 6 สี 6 แบบ ทั้งสี ขาว ดา น้ าเงิ น เหลือง ส้มคอรัล และ
แดง (PRODUCT)RED ที่ยงั ช่วยบริ จาคเงินเพื่อการกุศล
สาหรั บราคาเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ iPhone XS เริ่ มต้นกันที่ 39,900 บาท , iPhone XS Max ราคาเริ่ มต้นที่
43,900 และ iPhone XR เริ่ มต้นที่ 29,900 บาท
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