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วันที่ 29 มิถุนายน 2561
เจมาร์ ท โมบาย เปิ ดแพ็คเกจประกันมือถือรู ปแบบใหม่ ครั้งแรกของเมืองไทย
คุ้มครองอุบัตเิ หตุท้ งั เครื่ องทั้งคนใช้

บริ ษทั เจมาร์ท โมบาย จากัด ผูจ้ ดั จาหน่ายสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของเมืองไทย สร้างสี สนั ให้กบั วงการมือถืออีกครั้ง
ล่ า สุ ด เปิ ด Jaymart We Care ดู แ ลเครื่ อ ง ดู แ ลคุ ณ บริ ก ารประกัน มื อ ถื อ แบบไม่ ซ้ าใคร จับ มื อ พัน ธมิ ต รบริ ษ ัท เจพี
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ให้ความคุม้ ครองแบบแพ็คคู่ ทั้งตัวเครื่ องและเจ้าของเครื่ อง
นายดุสิต สุ ขุมวิทยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่ วม บริ ษัท เจมาร์ ท โมบาย จากัด กล่าวว่า “จากความสาเร็ จของ
Jaymart Lifetime Warranty แคมเปญรับประกันมือถือตลอดอายุการใช้งาน ที่ บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มขึ้ น วันนี้ เจมาร์ ท ได้
เดิ นหน้าสร้างความแปลกใหม่ให้กบั วงการมื อถือไทยอีกครั้ง ด้วยแพ็คเกจการรั บประกันรู ปแบบใหม่ไม่ซ้ าใคร ในชื่ อ
Jaymart We Care ดูแลเครื่ อง ดูแลคุณ โดยจับมือกับบริ ษทั เจพี ประกันภัย จากัด (มหาชน) ผูใ้ ห้บริ การ ธุ รกิจประกันภัย
ครบวงจร ขยายมิติของสิ ทธิ ประโยชน์ให้กบั ลูกค้าเจมาร์ท ซึ่ งจะเป็ นครั้งแรกของตลาด ที่มีการให้ ความคุม้ ครองครอบคลุม
ทั้งตัวมือถือและเจ้าของเครื่ องไปพร้อมกัน”
“ลูกค้าที่ ซ้ื อสมาร์ ทโฟนแบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Samsung, iPhone, Huawei, Oppo, Vivo, Sony, Motorola, Nokia
หรื อ Mi มู ล ค่ า 8,000 บาทขึ้ นไปกั บ ร้ า นเจมาร์ ท 200 กว่ า สาขาทั่ ว ประเทศ และทางออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.jaymartstore.com ตั้งแต่วนั นี้ จนถึง 30 กันยายน 2561 จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ฟรี ประกันหน้าจอแตกนาน 6 เดื อน
พร้อมฟรี บริ การโอนย้ายข้อมูล บริ การตรวจเช็คสภาพเครื่ อง และบริ การทาความสะอาดเครื่ อง อีกทั้ง เจ้าของเครื่ องยังจะ
ได้รับฟรี ประกันอุบตั ิ เหตุนาน 6 เดื อน ด้วยวงเงินคุม้ ครองสู งสุ ด 1 แสนบาท พร้อมค่ารักษาพยาบาลสู งสุ ด 2,000 บาทต่อ
ครั้ง”
“แพ็คเกจ Jaymart We Care ดูแลเครื่ อง ดูแลคุ ณ ไม่เพี ยงแต่ จะช่ วยเพิ่ มความอุ่นใจในการใช้งานสมาร์ ทโฟน
ให้กบั ลูกค้า แต่ยงั เพิ่มความอุ่นใจให้กบั ตัวลูกค้าเองด้วย ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ที่ไม่เคยมีผจู ้ ดั จาหน่ ายสมาร์ ทโฟน รายใด
มอบให้กบั ผูบ้ ริ โภคมาก่อน และนี่ เป็ นการตอกย้ าความเป็ นผูน้ าของเจมาร์ ทในการสร้างสรรค์บริ การใหม่ๆ ที่แตกต่างและ
ให้ประโยชน์ที่สูงกว่าแก่ลูกค้า” นายดุสิต กล่าวเสริ ม
ด้ านนายนราธิ ป วิรุฬ ห์ ชาตะพันธ์ ผู้อานวยการสายงานการตลาด บริ ษัท เจมาร์ ท จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า
“แคมเปญ Jaymart Lifetime Warranty ที่ ได้จดั ขึ้ นสองปี ติ ดต่ อกัน ประสบความสาเร็ จในการสร้ างความแตกต่ าง ใน
ตลาด และได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีส่วนช่วยผลักดันยอดขายสมาร์ทโฟนจากร้านเจมาร์ ทสู งขึ้น ถึง 30%
ในปี ที่ผา่ นมา ทางบริ ษทั ฯ จึงได้สานต่อความสาเร็ จด้วยโครงการ Jaymart We Care ดูแลเครื่ อง ดูแลคุณ ซึ่ งเป็ นนวัตกรรม
ด้านบริ การที่ เกิ ดขึ้ นจากกลยุทธ์ Synergy เพื่ อการเติ บโตของกลุ่มเจมาร์ ท (JMART) โดยผสานธุ รกิ จด้านประกันภัยของ
บริ ษทั เจพี ประกันภัย จากัด (มหาชน) เข้ากับธุ รกิ จรี เทลของบริ ษทั เจมาร์ ท โมบาย จากัด โดยที่ ผ่านมาเจมาร์ ท โมบาย ก็
เคยผนึ กกาลังกับบริ ษทั เจ ฟิ นเทค จากัด ให้บริ การ สิ นเชื่ อ เจ มันนี่ กับลูกค้าในแคมเปญ Jaymart Lifetime Warranty ที่
ต้องการผ่อนจ่ายสมาร์ทโฟนแบบสบายๆ โดยเริ่ มต้นเพียง 250 บาทต่อเดือน”
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