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ส่องโปรเดด็ บูธ Studio 7 และ BaNANA ในงาน Thailand Mobile Expo 2019 

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรือ COM7 ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟ

นรายใหญ่ของประเทศไทย เอาใจสาวกไอทีกับบูธ Studio 7 และ BaNANA ลดสูงสุดถึง 80% ในงาน 

Thailand Mobile Expo 2019  มหกรรมโทรศพัท์มือถือท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศ สร้างความร้อนแรงด้วย

โปรโมชัน่ และฟินไปกบัสิทธิพิเศษมากมาย แล้วพบกันท่ีไบเทค บางนา ตัง้แต่วนัท่ี 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2562 

ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 21.00 น. 

เร่ิมจัดเต็มกันท่ีบูธ Studio 7 ยกทัพสินค้ามากมายมา อาทิ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, 

Gadget และ Accessories สดุล า้ มาพร้อมโปรโมชนั Mid-Year Sale สดุแรง ลดสงูสดุถึง 80% ท่ีบธู Studio 

7 ไบเทค บางนา Hall EH99   

โปรโมชนัสดุพิเศษเฉพาะท่ีงานนีเ้ทา่นัน้   

• สินค้า Apple ลดสงูสดุ 50%   

• Accessories ลดสงูสดุ 80%      

• Perfect Paring สิทธ์ิแลกซือ้สดุคุ้ม  

• และผอ่น 0% นานสงูสดุ 36 เดือน  และใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 42,000 บาท  ส าหรับ
บตัรเครดิตท่ีร่วมรายการ 

• รับสว่นลด 20% เม่ือใช้คะแนนเทา่ยอดช าระเตม็จ านวน ส าหรับ MacBook เทา่นัน้ 

• ฟรี ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั มลูคา่ 20,760 บาท เม่ือมียอดผ่อนสะสมภายในงานครบ 200,000 บาท 

• ฟรี คอร์สเรียน iPhone, iPad, MacBook เรียนรู้การใช้งานผลิตภณัฑ์ให้สนกุย่ิงขึน้ ท่ี Studio 7 
มลูคา่ 1,000 บาท 

• ฟรี บริการคา่แรง ตลอดอายกุารใช้งานท่ี iCare ทกุสาขา 

• ฟรี บริการตรวจเช็คเคร่ืองของคณุ ตลอดอายกุารใช้งานท่ี iCare ทกุสาขา 

• สว่นลดคา่อะไหล่ 5% ส าหรับงานซอ่มบ ารุง iCare ทกุสาขา 
 

 

 



 

ส าหรับสาวก BaNANA รวมตวัทางนี ้โปรฯ เด็ด SALE UP TO 80% @ Thailand Mobile Expo 

2019 น า Smartphone, Gadget สินค้าไอที มาให้ช้อปกนัแบบสบายกระเป๋า ท่ีบธู BaNANA ไบเทค บางนา 

Hall 99 – 100 

โปรโมชนัสดุพิเศษเฉพาะท่ีงานนีเ้ทา่นัน้   

• สินค้า Apple ประหยดัสงูสดุ 50% 

• สินค้า Clearance ลดสงูสดุ 60% 

• สินค้านาทีทอง ลดสงูสดุ 80% ทกุวนั เวลา 12.30 น. | 19.00 น. 

• ทกุชิน้ ทัง้งาน ผ่อน 0% นานสงูสดุ 36 เดือน และรับเครดิตเงินคืน 42,000 บาท กบับตัรเครดิตท่ีร่วม
รายการ 

• Exclusive เฉพาะท่ีบูธ BaNANA ใช้คะแนนแลก ส่วนลด 20% เม่ือช าระเต็มจ านวนด้วยบตัร KTC 
ส าหรับสินค้าประเภท Smartphone, Notebook, MacBook  

• ฟรี! ตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ มูลค่า 20,760 บาท (จ านวนจ ากัด) (กรุงเทพ-เชียงใหม่ / เชียงราย / 
ภเูก็ต / กระบี่) เม่ือมียอดผา่นช าระรวมสะสมภายในงานครบ 200,000 บาท 

• รับส่วนลดคา่เคร่ืองสงูสดุ 5,000 บาท เม่ือซือ้เคร่ือง รุ่นท่ีร่วมรายการ พร้อมเปิดเบอร์หรือย้ายคา่ยมา
ใช้ Truemove H แพ็คเกจ 699 บาท ขึน้ไป สญัญา 12 เดือน 

• สดุท้าย BaNANA ขอคืนก าไรให้สงัคมมอบโอกาสสร้างอนาคต ประมลูสินค้า IT เร่ิมต้น 1 บาท เพ่ือ
โครงการห้องคอมของหน ูห้องท่ี 8 เวลา 18.30 น. 
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