
 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์                        วนัที่    6 กนัยายน 2562 
 

 
COM7 จดัมหกรรมเซลสะกดขาช้อป วนันี ้- 62กนัยายน  15  

ยกทัพสินค้าร้าน BaNANA - Studio7 จดัเต็มที่ Fashion Island 
 

บริษทั คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) (COM7) จดังำน BaNANA Mega Com Digital District และ Studio 7 Mega Sale 
Digital District @Fashion Island ยกทพัสินคำ้ IT Smartphone Computer Notebook Gadget และอ่ืนๆอีกมำกมำย ดว้ยรำคำสุด
พิเศษ  ลดสูงสุด 80% ณ ลำนเซ็นเตอร์คอร์ท ชั้น 1 น. พร้อม .0021 – 10.00ตั้งแต่เวลำ 2562  กนัยำยน 15ตั้งแต่วนัน้ี ถึงวนัท่ี 

มือถือส ำหรับใครท่ีพก ท่ีมำพร้อมโปรโมชั่นท่ีดีท่ีสุดเฉพำะงำนน้ีเท่ำนั้นำเทคโนโลยีจำกแบรนด์ชั้นน ำ ล  ้ ำสมยั ดว้ย สินค้
นไปตำมท่ีบริษทัเคร่ืองเก่ำมำ มีค่ำสูงสุด 32,000 บำท เม่ือน ำมือถือเก่ำ แลกซ้ือสินคำ้ใหม่ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ (โดยเง่ือนไขเป็

ก ำหนด) 
ไม่หมดเท่ำน้ี คอดนตรีหำ้มพลำด !!! ส่งมอบควำมสุขกบักิจกรรมสุดพิเศษ Mini Concert by true พบกบั ETC วนัท่ี  8

และ 2562กนัยำยน  พบกบั สงกรำนต ์รังสรรค ์วนัท่ี !!!  2562กนัยำยน  15  
 
 
 

 



 

ส่องโปรโมช่ัน BaNANA Mega Com Digital District ลดสูงสุด 80% 
* สินคำ้ Apple ประหยดัสูงสุด 70%* 
* สินคำ้นำทีทอง ลดสูงสุด 70%* ทุกวนั น. 19.00/  น. 13.00เวลำ  
* สินคำ้ใหม่ ลดสูงสุด 80%* 
* ผอ่นนำน 0% สูงสุด 24 เดือน* 
* รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บำท* 
* ใชค้ะแนนแลกส่วนลดสูงสุด 20%* 
* รับส่วนลดสูงสุด 16,000 บำท* เม่ือซ้ือเคร่ืองรุ่นท่ีร่วมรำยกำร พร้อมเปิดเบอร์ทรู 
* มือถือเก่ำมีค่ำสูงสุด 32,000 บำท เม่ือน ำมือถือเก่ำ แลกซ้ือสินคำ้ใหม่ทุกรุ่น ทุกยี่หอ้ (สมำร์ทโฟนระบบ iOS ตั้งแต่ iPhone 5s 
เป็นตน้ไปและ iPad ทุกรุ่นหรือสมำร์ทโฟนระบบ Android เฉพำะรุ่นท่ีร่วมรำยกำรโปรดสอบถำมเพ่ิมเติมณจุดขำย) 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม >>> https://instore.bnn.in.th/promotion-bnn-mega-com-fashion-island-5-15sep19/ 
 
ส่องโปรโมช่ัน Studio 7 Mega Sale Digital District @Fashion Island 
มหกรรมลดรำคำสินคำ้เทคโนโลยีสุดทนัสมยั กบั Studio 7 สินคำ้ลดสูงสุด 80% ผอ่นสบำย 0% นำนสูงสุด 24 เดือน ใช้
คะแนนแลกรับเครดิตเงินสูงสุด 18,000 บำท*** พบกบั iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, และ Accessories ท่ีมำพร้อม
โปรโมชัน่ท่ีดีท่ีสุดเฉพำะงำนน้ีเท่ำนั้น 
 
* ผลิตภณัฑ ์Apple ลดสูงสุด 70 % 
* Case iPhone ลดสูงสุด 80% 
* สำย Apple Watch ลดสูงสุด 10% 
* เคส Apple Watch ลดสูงสุด 30% 
* เคส iPad ลดสูงสุด 50% 
* เคส MacBook ลดสูงสุด 30% 
* ฟิลม์กนัรอย Pixel ลดสูงสุด 50% 
* Microsoft Office 365 ลด 50% 
* Apple Care+ ลด 10%  
* Apple Accessories ลดสูงสุด 30% 
* Headphone & Speaker ลดสูงสุด 50% 
* สำย Lightning ลดสูงสุด 50% 
* GoPro รำคำพิเศษในงำน 
* DJI รำคำพิเศษในงำน 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม >>> https://www.studio7thailand.com/promotions/mega-sale-at-fashion-island-5-15sep19/ 

 
ติดต่อฝ่ำยประชำสมัพนัธ์ IR PLUS  
คุณสำรภี     สำยะเวส (จูน) โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170  email : sarapee@irplus.in.th 
คุณชนนำถ  ไตรทรัพย ์(ฟ้ำ) โทร: 02-022-6200 ต่อ 614, 095-249-3666  email : chonnanart@irplus.in.th          
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