ทรูบิสิเนส ผนึ ก ทิพยประกันภัย ติดอาวุธ SMEs
ขายออนไลน ไมสะดุด

ทรูบิสิเนส ผนึก ทิพยประกันภัย ติดอาวุธ SMEs ขายออนไลนไมสะดุด สมัครแพ็กเกจ SME Go Online รับฟรี
ประกันภัยไซเบอร คุมครองนานสูงสุด 1 ปี  ชวยคลายกังวลเจาของธุรกิจ ลดความเสียหายจากธุรกรรมออนไลน
ทิพยประกันภัย รวมกับ ทรูบิสิเนส ผูนําบริการส่ อ
ื สารและโซลูชันครบวงจรสําหรับธุรกิจ ผนึกพลังสนับสนุน SMEs
ไทย สูวิกฤตโควิด-19 จัดแพ็กเกจสุดคุม พรอมมอบสิทธิพิเศษ ตอบโจทยการตลาดยุคดิจิทัล ขายออนไลนไมสะดุด
กับแพ็กเกจ SME Go Online ตัวชวยสุดปัง ขายงาย รายไดพุง พรอมเสริมความมน
ั ่ ใจ ไรกังวลทุกครัง้ ที่
ทําธุรกรรมออนไลน ดวยแผนประกันภัยไซเบอร คุมครองการถูกโจรกรรมเงินจากบัญชีสวนตัวผานชองทาง
ออนไลน และการถูกฉอโกงจากการซ้ อ
ื สินคาออนไลน พิเศษ! สําหรับลูกคาทรูบิสิเนสที่สมัครแพ็กเกจ SME Go
Online รับฟรีประกันภัย TIP Personal Cyber วงเงินสุงสุด 50,000 บาท คุมครองนานสูงสุด 1 ปี  สมัครไดแลววัน
นี้ – 30 ก.ย. 2564 จํากัดเพียง 5,000 สิทธิเ์ ทานัน
้
ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ทิพยประกันภัย กลาววา “ทิพยประกันภัย เป็ นบริษท
ั ประกัน
วินาศภัยของไทยที่มีความเชี่ยวชาญในดานการรับประกันภัยและเป็ นผูนําทางดานดิจิทัลอินชัวรันส เรามุงมน
ั ่ ในการ
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดประกันภัยในยุคดิจิทัล
(Digital Insurance) ใหตรงกับความตองการของลูกคาและอุตสาหกรรม ซึ่งในสถานการณปัจจุบันประชาชนไดให
ความสนใจและหันมาทําธุรกิจ รวมถึงใชบริการธุรกรรมออนไลนเพิ่มข้ น
ึ เป็ นจํานวนมาก ทําใหกลุมมิจฉาชีพก็ไดเขา

มาหาประโยชนจากชองทางออนไลนเพิ่มมากข้ น
ึ ดวยเชนกัน เพื่อเป็ นการดูแลและลดความเสียหายจากปัญหาการ
ฉ อโกงหรือการโจรกรรมขอมูล ทิพยประกันภัยจึงมอบความคุมครองฟรี “ประกันภัย TIP Personal Cyber” ให
ลูกคากลุมธุรกิจเอสเอ็มอีของทรูบิสิเนส ที่ใชแพ็กเกจ SME Go Online จํานวน 5,000 สิทธิ ์ ในวงเงินคุมครองสูงสุด
50,000 บาท
นายพิชิต ธันโยดม หัวหน าคณะผูบริหารดานธุรกิจองคกร บมจ. ทรู คอรปอเรชัน
่  กลาววา พฤติกรรมของผูบริโภค
ในยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับวิกฤตโควิด-19 เป็ นตัวเรงใหการคาผานออนไลนไดรับความ
นิยมเพิ่มมากข้ น
ึ  อีกทงั ้ จากการวิเคราะหโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา ธุรกิจ e-Commerce เป็ น 1 ใน 12 ธุรกิจที่มี
แนวโน มเติบโตนาสนใจในปี 2564 ภาคธุรกิจตางๆ จึงตองเรงปรับตัว เพิ่มชองทางการตลาดผานระบบออนไลนมาก
ยิ่งข้ น
ึ  ทรูบิสิเนส ผูนําบริการส่ อ
ื สารและโซลูชันครบวงจรสําหรับธุรกิจ เดินหน าสงเสริมองคกรธุรกิจ และ SMEs ใน
การนํ าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด ดึงศักยภาพความพรอมบริการส่ อ
ื สารโทรคมนาคมดิจิทัล
ของกลุมทรู จัดแพ็กเกจ SME Go Online ชวย SMEs ขายออนไลนงาย รายไดพุง มอบความคุมคาใหใชไดทงั ้ โทร
และดาตา และใชเน็ตฟรีสําหรับ 4 แอปดัง ทัง้ ไลน เฟซบุก อินสตาแกรม และทวิตเตอร รวมถึงสิทธิพิเศษในแพ็กเก
จอีกมากมาย พรอมจับมือกับ ทิพยประกันภัย มอบฟรีแผนประกันภัย TIP Personal Cyber สําหรับลูกคาทรูบิสิ
เนสที่สมัครแพ็กเกจ SME Go Online เพิ่มความมน
ั ่ ใจในการทําธุรกิจ ชวยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดจากการ
ทําธุรกรรมออนไลน เสริมแกรงกลุมเอสเอ็มอีและวิสาหกิจขนาดยอย ซึ่งเป็ นอีกกลุมผูประกอบการที่เป็ นฟันเฟื อง
สําคัญในการชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
แพ็กเกจ SME Go Online ตัวชวยสุดปังจากทรูบิสิเนส มีใหเลือก 4 แพ็กเกจ ราคาสบายกระเป าเพียง 599 – 1,499
บาทตอเดือน ใชงานไดทงั ้ โทรและอินเทอรเน็ต และใชเน็ตฟรีสําหรับ 4 แอปดัง ทัง้ ไลน เฟซบุก อินสตาแกรม และ
์ ้อ
ทวิตเตอร พรอมสิทธิซ
ื สมารทโฟนราคาพิเศษ สวนลดเน็ตบานไฟเบอร True Gigatex Smart SME Plus รวมทงั ้
อุปกรณและระบบชวยสงเสริมการขายออนไลน อาทิ ระบบจัดการคําสัง่ ซ้ อ
ื และสตอกสินคา ระบบบริการสงสินคา
์ วามคุมครองฟรี 30
และระบบแชตบอต เป็ นตน พรอมฟรี แผนประกันภัยไซเบอร TIP Personal Cyber รับสิทธิค
์ วามคุมครองฟรี 1 ปี  เมื่อสมัคร
วัน เมื่อสมัครแพ็กเกจ SME Go Online 599 บาท หรือ 899 บาท หรือ รับสิทธิค
แพ็กเกจ SME Go Online 1,099บาท หรือ 1,499 บาท รับสิทธิง์ ายๆ เพียงแอด LINE Official @Truebusiness
และเลือกเมนู bizfriend พรอมกรอกขอมูล และเลือกสิทธิพิเศษที่ตองการ
สําหรับผูที่สนใจแพ็กเกจ SME Go Online สมัครไดที่ทรูช็อป ทรูพารทเนอร และตัวแทนที่รวมรายการ หรือ โทร.
1239 กด 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://truebusiness.truecorp.co.th/SMEGoOnline ตรวจสอบราย
ละเอียดและเงื่อนไขแผนประกันภัย TIP Personal Cyber ไดที่ TIP Call Center 1736

