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วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
COM7 ขยายแบรนด์ “BaNANA E-Quip” รับตลาดเกมมิง่ โตกระฉูด
ประเดิมงานแรกในบิ๊กอีเวนต์ Thailand Game Expo 2019

COM7 เดินหน้ าขยายตลาดเกมมิ่งในเมื องไทย เปิ ดตัว “BaNANA E-Quip” (บานานา อีควิบ) แบรนด์ น้อง
ใหม่ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทฯ พบกันที่แรกในงาน Thailand Game Expo 2019 โชว์ ความยิ่งใหญ่ บนพื้นที่กว่ า
1,500 ตารางเมตร วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายนนี้ ควงพันธมิตรแบรนด์ ช้ ั นนา มาเอาใจเหล่ าเกมเมอร์ กันตั้งแต่
วัน แรกที่ เปิ ดตั ว และตั้ งเป้ า ปี 2562 เปิ ดร้ านหลั ก 5 สาขา และขยายพื้ น ที่ ในส่ วนหนึ่ งของร้ าน BaNANA อี ก กว่ า
20 สาขา ทั่วทั้งประเทศ
นางสาวณั ฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารสายงานบริ หารผลิ ตภัณ ฑ์และการตลาดบริ ษทั
คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) หรื อ COM7 เปิ ดเผยว่า BaNANA ผูน้ าการตลาดเรื่ องสิ นค้าไอที และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้การบริ หารของบริ ษ ัทฯ เปิ ดตัวแบรนด์น้องใหม่ “BaNANA E-Quip” (บานานา อี ค วิบ ) รุ กตลาดเกมมิ่ งใน
เมื อ งไทย ร่ วมออกบู ธ ในอี เ วนต์ ใ หญ่ งาน Thailand Game Expo 2019 ณ ไบเทค บางนา (ฮอลล์ 100) วัน ที่
30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 บนพื้นที่ กว่าครึ่ งของงาน หรื อประมาณ 1,500 ตารางเมตร เอาใจเหล่านักเกมเมอร์
ด้วยสิ นค้าที่มีคุณภาพ จากพันธมิตรแบรนด์ดงั และบริ การที่ดีที่สุดจาก COM7 โดยวางแผนการเปิ ดร้านหลักไว้ 5 สาขา
และเป็ นส่ วนหนึ่งของร้าน BaNANA อีกกว่า 20 สาขา ทัว่ ประเทศ ภายในปี 2562 นี้
BaNANA E-Quip” (บานานา อี ค วิ บ ) เน้ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมายที่ ชอบเล่ น เกม ทุ ก เพศ ทุ ก วัย ตั้ งแต่
ผูท้ ี่ เล่นเกมเพื่ อผ่อนคลาย ไปจนถึ ง นักเล่นเกมจริ งจังเพื่ อการแข่ งขัน eSports ซึ่ งทาง “BaNANA E-Quip” (บานานา
อีควิบ) ได้รวบรวมทุกอุปกรณ์อิเล็กโทรนิ คสาหรับการเล่นเกมมาไว้ที่นี่ ตั้งแต่ Gaming Notebook, DIY PC ไปจนถึ ง
Gaming Console อย่าง PlayStation และ Xbox และยังรวม Gaming Mobile และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ ไว้อย่างครบครัน
สาหรับไฮไลท์ภายในงาน Thailand Game Expo 2019 เหล่าเกมเมอร์ จะได้พบกับสิ นค้าเกมมิ่ง ราคาพิเศษจาก
“BaNANA E-Quip” ที่ร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ดงั มากมาย ลดราคาสู งสุ ดถึง 50% มาให้เหล่านักเล่นเกมได้ร่วมจับจอง
เป็ นเจ้าของ พร้อมบูธพิเศษจาก Gaming Notebook ยักษ์ใหญ่ในไทย ที่ผนึ กกาลังมามอบประสบการณ์การเล่นเกมผ่าน
นวัตกรรมใหม่สุดล้ า ให้คุณได้สัมผัสหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ Acer Predator, ASUS ROG, OMEN by HP, Legion
by Lenovo และ MSI จึงขอเชิ ญเหล่าเกมเมอร์ ร่วมทดสอบประสิ ทธิ ภาพ และทดลองการเล่นเกมได้ ภายใต้พ้ืนที่ โซน
“BaNANA E-Quip” และยังมีกิจกรรมสุ ดพิเศษ การแข่งขันเกมเพื่อลุน้ รับของรางวัลได้ทุกวัน โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ สาหรับใครที่ กาลังมองหา Gaming Notebook ที่ เล่นเกมได้อย่างไหลลื่น ทาง “BaNANA E-Quip”
ยังจัดข้อเสนอที่เหนื อกว่าใคร และโปรโมชัน่ สุ ดพิเศษ “Everyday EarlyBird” โดยจะมี Gaming Notebook มาลดราคา
สู งสุ ดถึง 50% พิเศษจากทุกค่าย และเป็ นสิ ทธิ พิเศษสาหรับงานเปิ ดตัวแบรนด์ BaNANA E-Quip” เท่านั้น นอกจากนี้
ภายในงานยังมีโปรโมชัน่ ต่างๆ มากมาย และผ่อน 0% นานสู งสุ ดถึง 36 เดือน จากธนาคารที่ร่วมรายการ

“COM7 เป็ นผูน้ าร้านค้าปลีกสิ นค้าไอที และสมาร์ ทโฟน ปั จจุบนั มี สาขาภายใต้การบริ หารของบริ ษทั ฯ รวม
646 สาขา การขยายแบรนด์ “BaNANA E-Quip” (บานานา อีควิบ) เป็ นจุดเริ่ มต้นเพื่อโฟกัสตลาดเกมมิ่งอย่างจริ งจังของ
COM7 ซึ่ งเรามองว่าสิ นค้ากลุ่มเกมมีแนวโน้มการเติบโตสู ง นี่จึงเป็ นโอกาสที่ใหญ่มากของเรา” นางสาว ณัฐนันท์ กล่าว
ทิ้งท้าย
***************************************************************************
ข้ อมูลสรุ ป
บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) หรื อ COM7 เป็ นผูน้ าร้านค้าปลีกไอทีและสมาร์ ทโฟนที่มีสาขาครอบคลุม
มากที่ สุดในประเทศ ณ สิ้ นไตรมาส 1/2562 มีสาขาภายใต้การบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมจานวน 662 สาขา ได้แก่
BaNANA 208 สาขา, Studio7 100 สาขา, Kingkong Phone 103 สาขา, BKK 37 สาขา, TRUE Shop by com7 จานวน 92
สาขา, BaNANA Shopping (แฟรนไชส์) 59 สาขา, iCare 26 สาขา และ Brand Shop 37 สาขา เป็ นอีกจุดแข็งสาคัญ เพื่อ
ต่อยอดการเติบโตในอนาคต
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