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COM7 ร่วมงาน Thailand Mobile Expo 2019 ที่ไบเทคบางนา 
ยกทพัสินค้าจาก BaNANA และ Studio7 จัดเตม็สมาร์ทโฟนลดสูงสุด 80% 

COM7 จัด เต็ม สุดๆ  ในงาน Thailand Mobile Expo 2019 ยกทัพสิน ค้าจาก BaNANA และ 
Studio7 ออกโปรแรงเอาใจขาช้อปด้วยส่วนลดสูงสุด 80% รวมทัง้ สินค้าที่น ามาจัด Clearance Sale และ
สินค้านาทีทอง ในราคาสบายกระเป๋า พร้อมโปรโมช่ันร่วมกับทรูมูฟและบัตรเครดิตที่ ร่วมรายการ หวัง
กระตุ้ นตลาดสมาร์ทโฟนปลายปีให้คึกคัก รับไฮซี ซ่ัน ธุรกิจ  และเอาใจผู้บ ริโภค พบกันได้ที่  
ไบเทค บางนา ในงาน BaNANA Mobile 2019 Sale up to 80% ท่ีบูธ BaNANA Hall 98 – 99 และ Studio 
7 Sale Festival ท่ีบูธ Hall EH 99 วันท่ี 3 – 6 ต.ค. 2562 ตัง้แต่เวลา 10.00 – 21.00 น. 

คุณ ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติสายงาน บริการผลิตภัณฑ์และการตลาด 
บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรือ COM7 ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟนรายใหญ่
ของประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปีนี ้COM7 จัดเต็มกิจกรรมและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในช่วงปลายปีอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือตอบแทนลูกค้าคนส าคัญ และกระตุ้ นยอดขายในช่วงปลายปีให้คึกคัก รับช่วงไฮซีซั่นธุรกิจ  
ยกทพัสินค้าเข้าร่วมงาน Thailand Mobile Expo 2019  มหกรรมมือถือท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทยในรอบปลายปี 
วนัท่ี 3-6 ตลุาคม 2562 จดัท่ี ไบเทค บางนา รับอานิสงส์สินค้าท่ีบริษัทฯ จ าหน่ายครบทกุแบรนด์ชัน้น า และเป็นท่ี
ต้องการของผู้บริโภค พร้อมอพัเดทเทคโนโลยีใหมล่่าสดุ ทัง้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แก็ดเจ็ต และอปุกรณ์เสริมตา่งๆ 
ด้วยโปรโมชัน่ส่วนลดราคาสูงสุด 80% ท่ีบูธ BaNANA และ Studio 7 มัน่ใจ ได้รับการตอบรับอย่างดีเย่ียมดงัเช่น
ทกุครัง้ท่ีผา่นมา 

ส าหรับรายละเอียดโปรโมชั่น BaNANA Mobile 2019 Sale up to 80% เตรียมพบกับ Smartphone, 
Computer, Notebook, Gadget สิน ค้าไอที  ลดสูงสุด  80% สินค้า Smartphone Clearance ลดสูงสุด  70%     
สินค้าใหม ่ลดสงูสดุ 80% สินค้านาทีทอง ลดสงูสดุ 80% ทกุวนั เวลา 12:30 น. และ 19:00 น.  

รวมทัง้โปรโมชั่นบัตรเครดิต ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท  
ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 20% กบัธนาคารท่ีร่วมรายการ และพิเศษสดุ รับส่วนลดสงูสุด 14,000 บาท 
เม่ือซือ้เคร่ืองพร้อมเปิดเบอร์ทรูมฟูเอช และโปรโมชัน่น าสมาร์ทโฟนเก่าแลกรับส่วนลดสงูสดุ 30,000 บาท เพ่ือซือ้
สินค้าภายในบูธบานาน่า พิเศษ! แลกรับส่วนลดพิ่มสงูสุด 6,000 บาท ส าหรับน ามาแลกซือ้สมาร์ทโฟนรุ่นท่ีร่วม
รายการ ลูกค้ายังสามารถร่วมประมูลสินค้า IT เพ่ือน ารายได้ไปสร้างห้องคอมของหนู ห้องท่ี 8 เร่ิมต้น 1 บาท  
เวลา 18.30 น. ทกุวนั  

รายละเอียดโปรโมชั่น  Studio 7 Sale Festival @TME2019 BITEC BANGNA ท่ีมาแรงไม่แพ้กัน  
จดัโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง 80% ยกทัพสินค้า iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Gadget และ Accessories สุด
ล า้ เฉพาะท่ีงานนีเ้ท่านัน้ โดยสินค้า Apple ราคาพิเศษ  Accessories ลดสูงสุด 80% รวมทัง้ Perfect Paring 
สิทธ์ิแลกซือ้สุดคุ้ ม     ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด  40,000 บาท  



 

ฟรี คอร์สเรียน iPhone, iPad, MacBook เรียนรู้การใช้งานผลิตภัณฑ์ให้สนกุยิ่งขึน้ ท่ี Studio 7 มลูค่า 1,000 บาท 
ไม่หมดเท่านี ้ฟรี บริการค่าแรง ตลอดอายุการใช้งานท่ี iCare ทุกสาขา ฟรี บริการตรวจเช็คเคร่ืองของคุณ  
ตลอดอายกุารใช้งานท่ี iCare ทกุสาขา และสว่นลดคา่อะไหล ่5% ส าหรับงานซอ่มบ ารุง iCare ทกุสาขา 

แล้วพบกันในงาน BaNANA Mobile 2019 Sale up to 80% ท่ี บูธ BaNANA Hall 98 – 99 และ 
Studio 7 Sale Festival ท่ีบูธ Hall EH 99 วันท่ี 3 – 6 ต.ค. 2562 ตัง้แต่เวลา 10.00 – 21.00 น. 
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