ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ส่ องโปรเด็ด ที่คุณต้ องมาบูธ BaNANA และ บูธ Studio 7 Hall 99
ในงาน THAILAND MOBILE EXPO 2019 ที่ไบเทค บางนา
บมจ.คอมเซเว่ น (COM7) ยั ก ษ์ ใหญ่ ค้ า ปลี ก ไอที ชวนขาช้ อปส่ อ งโปรโมชั่ น เด็ ด ที่ ต้ องมาบู ธ
BaNANA และบู ธ Studio7 ในงาน THAILAND MOBILE EXPO 2019 ระหว่ า งวั น ที่ 7 - 10 กุ ม ภาพั น ธ์
2562 นี ้ เวลา 10.00 - 20.00 น. ที่ไบเทค บางนา Hall 99 พบกับ ส่ วนลดสู งสุ ด 80% ล้ างสต๊ อกมื อถือ ,
สินค้ า IT, Gadget และ Accessories และพิเศษสุ ด กับ ครั ง้ แรกของ Studio 7 ที่เราจะยกร้ านไปไว้ ท่ ีง าน
พร้ อมลิสต์ สินค้ าไฮไลท์ แบรนด์ ดัง มาเอาใจขาช้ อปแบบจัดเต็ม ที่คุณไม่ ควรพลาด!!!
บูธ BaNANA พบกับสินค้ า Clearance ลดกระจาย ถูกสุดๆไปเลย!
- iPhone SE (16GB)(DEMO) พิเศษ 3,900.- iPhone 8 (64GB)(DEMO) พิเศษ 15,900.- Samsung Galaxy Note 9 พิเศษ 28,900.-*
- Samsung J8 x BNK48 พิเศษ 2,900.-*
- OPPO F9 พิเศษ 6,990.-*
- HUAWEI Mate 20 พิเศษ 16,990.-*
- HUAWEI Nova 3i พิเศษ 5,990.-*
พบกับสินค้ าใหม่ แกะกล่ อง ที่บูธ Studio 7 ทัง้ iPhone, iPad, Apple Watch, Mac พร้ อมรั บของแถมเพียบ
- iPhone 6s+ (32GB) พิเศษ 7,500.-*
- iPhone 7+ (32GB) พิเศษ 13,000.- (รับทันที Voucher ส่วนลด มูลค่า 1,000 บาท )*
- iPhone X (64GB) พิเศษ 22,500.- (ลดเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อซื ้อพร้ อม Apple Accessories)*
- iPhone XS Max (64GB) พิเศษ 22,500.- (ฟรี Wireless Charger มูลค่า 1,490 บาท)*
- Mac ทุกรุ่ นในงาน รับสิทธิ์แลกซื ้อ Microsoft Office Home & Student ในราคาลด 50%
- iPad / Apple Watch ทุกรุ่น รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 4,000.- เมื่อเปิ ดเบอร์ ทรู มฟู เอช*
ยังไม่หมดเท่านี ้ !!! พบกับ สิน ค้ านาที ท อง ลดแล้ ว ลดอีก ลดทุกวัน สูงสุด 80% วันละ 2 รอบ เวลา 12.30 และ
19.00 น. แถม โปรฯ ผ่ อ นสบายๆ 0% นานสู ง สุ ด 24 เดื อ น พร้ อมรั บ เครดิ ต เงิ น คื น สู ง สุ ด 36,000.-* และ
สินค้ าประมูล เริ่ มต้ น 1 บาท รายได้ เข้ าโครงการห้ องคอมของหนู เรี ยกได้ ว่า ได้ สินค้ าราคาคุ้มค่า สบายทังกระเป๋
้
า
และสบายใจกลับบ้ าน
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
BaNANA >>> http://bit.ly/2Sqba4l / Studio 7 >>> http://bit.ly/2DRTuXq
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