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วันที่ 6 กันยายน 2562

COM7 จัดมหกรรมเซลสะกดขาช้ อป วันนี้ - 15 กันยายน 62
ยกทัพสิ นค้ าร้ าน BaNANA - Studio7 จัดเต็มที่ Fashion Island
บริ ษทั คอมเซเว่น จำกัด (มหำชน) (COM7) จัดงำน BaNANA Mega Com Digital District และ Studio 7 Mega Sale
Digital District @Fashion Island ยกทัพสิ นค้ำ IT Smartphone Computer Notebook Gadget และอื่นๆอีกมำกมำย ด้วยรำคำสุ ด
พิเศษ ลดสู งสุ ด 80% ณ ลำนเซ็นเตอร์ คอร์ ท ชั้น 1 ตั้งแต่วนั นี้ ถึงวันที่ 15 กันยำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 10.00 – 21.00 น. พร้อม
ด้วย สิ นค้ำเทคโนโลยีจำกแบรนด์ช้ นั นำ ล้ ำสมัย ที่ มำพร้อมโปรโมชั่นที่ ดีที่สุดเฉพำะงำนนี้ เท่ ำนั้น สำหรับใครที่ พกมื อถื อ
เครื่ องเก่ ำมำ มี ค่ำสู งสุ ด 32,000 บำท เมื่ อนำมื อถื อเก่ ำ แลกซื้ อสิ นค้ำใหม่ทุกรุ่ น ทุ กยี่ห้อ (โดยเงื่ อนไขเป็ นไปตำมที่ บริ ษ ทั
กำหนด)
ไม่หมดเท่ำนี้ คอดนตรี หำ้ มพลำด !!! ส่ งมอบควำมสุ ขกับกิจกรรมสุ ดพิเศษ Mini Concert by true พบกับ ETC วันที่ 8
กันยำยน 2562 และ พบกับ สงกรำนต์ รังสรรค์ วันที่ 15 กันยำยน 2562 !!!

ส่ องโปรโมชั่น BaNANA Mega Com Digital District ลดสู งสุ ด 80%
* สิ นค้ำ Apple ประหยัดสู งสุ ด 70%*
* สิ นค้ำนำทีทอง ลดสู งสุ ด 70%* ทุกวัน เวลำ 13.00 น. / 19.00 น.
* สิ นค้ำใหม่ ลดสู งสุ ด 80%*
* ผ่อนนำน 0% สู งสุ ด 24 เดือน*
* รับเครดิตเงินคืนสู งสุ ด 18,000 บำท*
* ใช้คะแนนแลกส่ วนลดสู งสุ ด 20%*
* รับส่ วนลดสู งสุ ด 16,000 บำท* เมื่อซื้ อเครื่ องรุ่ นที่ร่วมรำยกำร พร้อมเปิ ดเบอร์ทรู
* มือถือเก่ำมีค่ำสู งสุ ด 32,000 บำท เมื่อนำมือถือเก่ำ แลกซื้ อสิ นค้ำใหม่ทุกรุ่ น ทุกยี่หอ้ (สมำร์ ทโฟนระบบ iOS ตั้งแต่ iPhone 5s
เป็ นต้นไปและ iPad ทุกรุ่ นหรื อสมำร์ทโฟนระบบ Android เฉพำะรุ่ นที่ร่วมรำยกำรโปรดสอบถำมเพิ่มเติมณจุดขำย)
รำยละเอียดเพิ่มเติม >>> https://instore.bnn.in.th/promotion-bnn-mega-com-fashion-island-5-15sep19/
ส่ องโปรโมชั่น Studio 7 Mega Sale Digital District @Fashion Island
มหกรรมลดรำคำสิ นค้ำเทคโนโลยีสุดทันสมัย กับ Studio 7 สิ นค้ำลดสู งสุ ด 80% ผ่อนสบำย 0% นำนสู งสุ ด 24 เดือน ใช้
คะแนนแลกรับเครดิตเงินสู งสุ ด 18,000 บำท*** พบกับ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, และ Accessories ที่มำพร้อม
โปรโมชัน่ ที่ดีที่สุดเฉพำะงำนนี้ เท่ำนั้น
* ผลิตภัณฑ์ Apple ลดสู งสุ ด 70 %
* Case iPhone ลดสู งสุ ด 80%
* สำย Apple Watch ลดสู งสุ ด 10%
* เคส Apple Watch ลดสู งสุ ด 30%
* เคส iPad ลดสู งสุ ด 50%
* เคส MacBook ลดสู งสุ ด 30%
* ฟิ ล์มกันรอย Pixel ลดสู งสุ ด 50%
* Microsoft Office 365 ลด 50%
* Apple Care+ ลด 10%
* Apple Accessories ลดสู งสุ ด 30%
* Headphone & Speaker ลดสู งสุ ด 50%
* สำย Lightning ลดสู งสุ ด 50%
* GoPro รำคำพิเศษในงำน
* DJI รำคำพิเศษในงำน
รำยละเอียดเพิ่มเติม >>> https://www.studio7thailand.com/promotions/mega-sale-at-fashion-island-5-15sep19/
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