ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 เมษายน 2562
เจมาร์ ทฉลองครบรอบ 30 ปี คืนกาไรให้ ลูกค้ า
กับแคมเปญ “จัดเต็ม ดูแลเครื่ อง ดูแลคุณ ลุ้นโชคใหญ่ ”

เจมาร์ ทฉลองครบรอบ 30 ปี จัดแคมเปญใหญ่ ขอบคุณลูกค้ า ภายใต้ ช่ ือ “เจมาร์ ท จัดเต็ม
ดูแลเครื่ อง ดูแลคุณ ลุ้นโชคใหญ่ ”
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจมาร์ ท จากัด (มหาชน) หรื อ JMART
กล่าวว่า “บริ ษัท เจมาร์ ท โมบาย จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทจัดจาหน่ายโทรศัพท์มือถือและสมาร์ ทดีไวซ์ของกลุ่ม
เจมาร์ ทได้ ก้าวเข้ าสู่ปีที่ 30 ของบริษัทฯ ในปี นี ้อย่างมัน่ คง ในโอกาสนี ้ เจมาร์ ทจึงต้ องการตอกย ้าความเป็ น
ผู้นาในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้ านบริ การที่แตกต่างและมอบสิทธิประโยชน์ที่พิเศษเหนือกว่าใครให้ แก่
ลูก ค้ า ทัง้ ยัง เป็ น การแสดงความขอบคุณ แก่ ลูก ค้ า ที่ ไ ว้ ใจใน แบรนด์ Jaymart มาเสมอ ด้ วยการออก
แคมเปญ เจมาร์ ท จัดเต็ม ดูแลเครื่ อง ดูแลคุณ ลุ้นโชคใหญ่ โดยมอบสิทธิประโยชน์ ได้ แก่ การรับประกัน
ความพึงพอใจเปลี่ยนเครื่ องได้ ใน 30 วัน และประกันอุบตั เิ หตุทงเครื
ั ้ ่ องโทรศัพท์และตัวบุคคล พร้ อมลุ้นโชค
ทองคาหนัก 30 บาท และรับคะแนน Enjoy Card 30 เท่า ทุกวัน ที่ 30 และแจก 30 เหรี ยญ JFIN โดยมี
ระยะเวลาแคมเปญตังแต่
้ วนั ที่ 9 เมษายน ถึง 9 กรกฎาคม 2562
ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จจากการใช้ กลยุทธ์ Synergy ที่เป็ นการ ผสานจุดแข็งทาง
ธุร กิ จ ของบริ ษั ท ต่างๆ ในกลุ่ม เข้ าด้ วยกัน โดยในครัง้ นี ไ้ ด้ เป็ น การรวมพลัง กัน ระหว่าง บริ ษั ท เจมาร์ ท
โมบาย จากัด บริ ษัท เจพี ประกันภัย จากัด (มหาชน) และบริ ษัท เจ เวนเจอร์ ส จากัด จึงทาให้ เจมาร์ ท
สามารถสร้ างความแตกต่างของข้ อเสนอเพียงหนึง่ เดียวให้ กบั ลูกค้ าได้
“เจมาร์ ทหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าแคมเปญนีจ้ ะช่วยนาคาขอบคุณและความห่วงใยของพวกเราไปยัง
ลูกค้ าของเราทัว่ ประเทศได้ เป็ นอย่างดี และในโอกาสที่เราครบรอบ 30 ปี เจมาร์ ทขอให้ คามัน่ ว่าจะเดินหน้ า
นานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและบริการมานาเสนอให้ กบั ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง และด้ วยกลยุทธ์การ Synergy
จุดแข็งใน แต่ละธุรกิจของพวกเรา ผู้บริโภคจะได้ รับสิทธิประโยชน์ที่พิเศษไม่เหมือนจากที่ไหน” นายอดิศกั ดิ์
กล่าวทิ ้งท้ าย
นายดุสิต สุขุมวิทยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจมาร์ ท โมบาย จากัด กล่าวว่า “จากการ
ออกแคมเปญใหญ่ ในแต่ละครัง้ ไม่ว่าจะเป็ น Jaymart Lifetime Warranty การรับประกันโทรศัพท์มือถื อ
ตลอดอายุการใช้ งาน และ Jaymart We Care ดูแลเครื่ อง ดูแลคุณ ที่มอบสิทธิประโยชน์ให้ การคุ้มครอง
โทรศัพท์มือถือไปพร้ อมกับ ประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ซึ่งเป็ นครัง้ แรกของตลาดโทรศัพท์มือถือที่มีการให้
สิทธิประโยชน์รูปแบบนี ้ กับผู้บริ โภค และทังสองโปรแกรมก็
้
ได้ รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้ า ” และ
เชื่ อ มั่ น ว่ า แคมเปญ 30 ปี ที่ ไ ด้ ผนวกสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ม ากมาย หลายๆ ด้ านทั ง้ ด้ านประกั น ภั ย

กิ จ กรรมการลุ้น ทอง และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ นๆ จะท าให้ ได้ รับผลตอบรับ ที่ ดี จ ากลูกค้ า และช่วยผลักดัน
ยอดขายในไตรมาสสองในปี นี ้เมื่อเทียบกับไตรมาสสองในปี ที่ผ่านมาเติบโตขึ ้น 25% โดยแคมเปญนี ้ได้ จบั
มือกับพันธมิตรโทรศัพท์มือถือแบรนด์ชนน
ั ้ าจานวนมาก อาทิ iPhone, Samsung, Huawei, Oppo, Vivo
และ Wiko รวมถึงการทาแคมเปญ Exclusive ร่วมกับ AIS ซึ่งลูกค้ าสามารถเข้ ามาเลือกซื ้อสินค้ าได้ ที่ร้าน
เจมาร์ ท และแบรนด์ชอปที่บริ หารโดยเจมาร์ ท ที่มีกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงการซือ้ ทางออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ www.jaymartstore.com"
นายนราธิ ป วิรุฬ ห์ ช าตะพั นธ์ ผู้อานวยการบริ หารสายงานการตลาด บริ ษั ท เจมาร์ ท จากัด
(มหาชน) กล่าวว่า แคมเปญคืนกาไรให้ กับลูกค้ าในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ภายใต้ สโลแกน เจมาร์ ท
จัดเต็ม ดูแลเครื่ อง ดูแลคุณ ลุ้นโชคใหญ่ จะเป็ นการตอบแทนลูกค้ า แบบเต็มๆ ได้ แก่ การรับประกันความ
พึงพอใจ ไม่พอใจ หรื อเครื่ องเสีย สามารถเปลี่ยนได้ ใน 30 วัน สาหรับลูกค้ าที่ซื ้อโทรศัพท์มือถือในราคา
ตังแต่
้ 5,000 บาท ขึน้ ไป ตัง้ แต่วัน ที่ 9 เมษายน ถึง 9 กรกฎาคม 2562 พร้ อมรับฟรี ประกันอุบัติเหตุกับ
เครื่ อ ง คุ้ม ครองค่า ซ่ อ มสู ง สุด 5,000 บาท พร้ อมรั บ ฟรี ป ระกั น อุ บัติ เหตุส่ ว นบุ ค คล โดยมี ค่ า ชดเชย
รักษาพยาบาล 2,000 บาทต่อครัง้ และบริ การช่วยเหลือฉุกเฉิ นบนท้ องถนน ตลอดระยะ เวลา 180 วัน
นอกจากนี ้ลูกค้ าจะได้ รับสิทธิ์ล้ นุ ทองคาหนักรวม 30 บาท โดยการจับ รางวัลจะมีขึ ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม
นี ้ และเพื่ อ เป็ นการขอบคุ ณ ส าหรั บ ลู ก ค้ าบั ต รสมาชิ ก Enjoy Card ในวัน ที่ 30 ของเดื อ นเมษายน
พฤษภาคม และมิถุนายน จะได้ รับคะแนนสะสมแบบคูณ 30 ซึ่งสามารถนามาใช้ เป็ นส่วนลดในการซือ้
สินค้ าครัง้ ต่อไป และพิเศษสาหรับงานเปิ ดตัวในวันนี ้ได้ เชิญลูกค้ าสมาชิก Enjoy Card 30 ท่านที่อยู่กบั เรา
มานานและมี การใช้ บริ การอย่างต่อเนื่ อง อัพ เกรดเป็ น Enjoy Card Platinum พร้ อมรับคะแนน 30,000
คะแนนและสิทธิ พิเศษอีกมากมาย นอกจากนี ล้ ูกค้ าที่ ซือ้ สินค้ าครบ 2 หมื่นบาท รับฟรี ทันที 30 เหรี ยญ
JFIN โดย สามารถนา 30 JFIN มาแลกรับอุปกรณ์เสริ มได้ นอกจากนี ้ยังได้ จดั เตรี ยมการประมูลสมาร์ ท โฟ
นอีก 30 เครื่ อง โดยจะเริ่มการประมูลวันแรกในวันที่ 9 เมษายน ผ่าน แอพพลิเคชัน่ VFIN
“แคมเปญนี ้จะเป็ นอีกแคมเปญหนึ่งที่สร้ างความแตกต่างและตอบ Pain Point ของลูกค้ า และจะ
ช่วยในการสร้ างแบรนด์เจมาร์ ทให้ เป็ นผู้นาทางด้ านการให้ บริ การและข้ อเสนอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิ ต
ให้ ลู ก ค้ า ส าหรั บ กิ จ กรรมข่ า วสารติ ด ตามได้ ที่ www.facebook.com/jaymartthailand ” นายนราธิ ป
กล่าวทิ ้งท้ าย
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