สองเซเลบสาวไฮโซ ‘เอย-ธัญวรรณ’ และ ‘แนนภิญญาดา’ ชวนกันมามิกซแอนดแมทช

สองเซเลบสาวไฮโซ ‘เอย-ธัญวรรณ’ และ ‘แนน-ภิญญาดา’
ชวนกันมามิกซแอนดแมทช 4 ลุคหลากสไตลใหเป ะปั งชวงปีใหม
พรอมกระซิบบอกดีลแฟชัน
่ เด็ดๆ ใน ‘Shopee 12.12 Fashion Year End Sale’
หยุดคิดเองจนปวดหัว สองสาวแมทชลุคสวยมาใหชอปตามไดงายๆ ในชอปปี้  ตัง้ แตวันนี้จนถึง 12 ธันวาคม 2563
กรุงเทพ, 2 ธันวาคม 2563 – หลังสงแคมเปญใหญ ‘Shopee 12.12 Birthday Sale’ ไปสดๆ รอนๆ ‘ชอปปี้ ’
ผูนําแพลตฟอรมอีคอมเมิรซในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและไตหวัน ตอนรับเทศกาลแหงความสุข พรอมสงความ
สนุกไปกับการชอปสงทายปีอยางตอเนื่องกับแคมเปญ ‘Shopee 12.12 Fashion Year End Sale’ เอาใจนัก
ชอปสายแฟที่กําลังมองหาชุดไวใสไปอวดโฉมชวงปีใหม ชวนคูเพื่อนซเี้ ซเลบสาว ‘เอย-ธัญวรรณ’ และ ‘แนนภิญญาดา’ จูงมือกันมาแนะนํา 4 ลุค 4 สไตล กับ 12 ไอเท็มที่ทุกคนสามารถแตงตามและเลือกชอปไดในแคมเปญ
‘Shopee 12.12 Fashion Year End Sale’ พรอมโปรโมชน
ั ่ ที่นักชอปตัวยงไมควรพลาด อาทิ โคดสวนลดสูงสุด
500 บาท โคดสงฟรี ขัน
้ ต่าํ 0 บาท และสินคา Flash Sale ทุกชน
ิ้ ราคาไมเกิน 99 บาท ตัง้ แตวันนี้จนถึงวันที่ 12
ธันวาคม 2563
เอย – ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กลาววา “เอยเป็ นคนชอบแตงตัวและมิกซแอนดแมทชเสื้อผาในสไตลใหมๆ
ทุกวัน โดยจะครีเอทลุคใหเขากับสถานที่ที่จะไป อยางบางวันที่ตองไปปารตก
ี้ ับเพื่อนๆ เอยจะเลือกลุคสวยแซบ โดย

จะหยิบชุดเดรสตัวเกงโทนสีเขมที่ใสชุดเดียวก็เอาอยู แตถาเป็ นการนัดเจอเพื่อนๆ ตอนกลางวัน เอยจะเลือก เสื้อผา
โทนสีอบอุนที่เป็ นโทนสีที่มาแรงในชวงนี้ เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับลุคและดูมีเสนหยิ่งข้ น
ึ  ซึ่งในแคมเปญ
‘Shopee 12.12 Fashion Year End Sale’ เอยไดรวบรวมแฟชัน
่ ไอเท็มเด็ดๆ ในชอปปี้ มาเป็ นไอเดีย ใหสาวๆ เลือก
ชอปลุคสวยหลากหลายสไตลในราคาที่จับตองไดและยังหาซ้ อ
ื ไดงาย เพราะชอปปี้ รวมทุกอยางไวใหแลวในที่เดียว”
แนน – ภิญญาดา จันทรแจมจรูญ กลาววา “แนนเชื่อวาแฟชัน
่ ไอเท็มทุกชน
ิ้ มีเอกลักษณเฉพาะตัว ถาเราสนุก มัน
่ ใจ
และมีความสุขไปกับการแตงตัว ลุคที่เราครีเอทออกมาจะสามารถบงบอกไลฟ สไตลและบุคลิกของแตละคนไดอยาง
แตกตางและชัดเจน ซ่ งึ สไตลของแนนจะเป็ นแนว Less is More เน นความมินิมอล เรียบงายแตดูดี เสื้อผาและ
เครื่องประดับจึงเน นดีไซนเรียบๆ ดูสบายตา แตจะมีทริคในการเลนโทนสีเสื้อผาเพื่อเพิ่มความสดใสและโดดเดน ยิ่ง
ในชวงสน
ิ้ ปี เชื่อวาทุกคนมีนัดไปเที่ยวสังสรรคเยอะมาก และตองปวดหัวกับการเลือกเสื้อผา ใสชุดเดิมก็ไมได
แนนจึงอยากแนะนํ าลุคเหลานี้ใหสาวๆ ไปชอปตามกัน และหามพลาดกับโปรโมชน
ั ่ สินคาแฟชัน
่ ราคาสบายกระเป า ที่
ชอปปี้ จัดเต็มสงทายปีคะ”
มาเริ่มกันที่สาว ‘เอย-ธัญวรรณ’ กับลุคปารตส
ี้ ุดแซบใสไปเคาทดาวนหรือแฮงคเอาทกับกลุมเพื่อนสนิท เพียงเลือก
หยิบชุดเดรสยาวสีดํา แตกตางดวยการตกแตงลูกไมและพูตรงชายกระโปรงที่ไมวาจะหันองศาไหนก็ดูดีจากราน
Hamburger_studio แมทชกับรองเทาสนสูงสีดําโครเมียมสุดแกลมจากราน Everydayshoesss และที่ขาดไมได
เพื่อความสงางามใหถึงที่สุด คือตางหูและสรอยสุดหรูจากราน Beautyjewelry รับรองวาลุคนี้สวยเดนมีออรา แซง
หน าเพื่อนๆ แถมหนุมๆ ยังตองเหลียวหลังมองอีกดวย
ลุคถัดมาสาย Cafe Hopping ตองเลิฟ เพราะไมวาจะถายรูปเช็คอินรานไหนก็ดูนารักละมุน ข้ น
ึ กลองสุดๆ กับเสื้อ
แขนยาว สบายๆ แตยังคงความชิคดวยดีเทลลูกเลนจม
ั ๊ ตรงชวงเอวและขอมือ ใสคูกับกางเกงขาสน
ั ้ เขาเซตในโทนสี
อบอุนจากราน Lamune.studio พรอมเพิ่มความนารักซุกซนดวยที่มัดผมจากราน Girlsstation ทําจากเสนไหม
100% จะมัดผมทรงไหน ก็ไมเกิดรอยใหกวนใจ ลุคนี้บอกเลยวาจะไปนัง่ จิบกาแฟ ทานอาหารกลางวันชิลๆ หรือ
เที่ยววันเดยทริปกับแกงคเพื่อน ก็เอาอยู
มาตอกันที่เซเลบสาวคนที่สอง ‘แนน-ภิญญาดา’ กับลุคสวยแกรนดไฮโซ ใสไปดินเนอรสุดโรแมนติกยามค่าํ คืนกับคน
พิเศษ เพียงเลือกใสเดรสที่มีดีไซนพูเป็ นชน
ั ้ ๆ พรว
ิ้ ไหวไปตามทวงทา ใหกลิ่นอายความเรียบหรู ดูดี แตยังปนความ
เซ็กซี่ ดวยการดีไซนคอวีเพื่อโชวชวงคอใหยาวระหงจากราน Basicbysitas จับคูกับกระเป าสะพายใบเล็กคุณภาพดี
จากราน Veena1921.th และคอมพลีทลุคดวยรองเทาสนสูงสีเบจจากราน Everydayshoesss รับรองชุดนี้ตองมัดใจ
หวานใจ ของสาวๆ อยูหมัดแนนอน
ในชวงเดือนธันวาคมแบบนี้ หลายๆ คนคงกําลังมองหาเสื้อผาแฟชัน
่ ไวใสไปรับลมหนาวและสัมผัสอากาศเย็นๆ ใน
เมือง ไทย ลุคนี้คือคําตอบ เพราะใหความเป็ นวินเทอรเกิรลกําลังดีดวยเสื้อคลุมคารดิแกนผาทวีต ตกแตงดวย
กระดุมมุกจากราน Weftloom ใสคูกับกางเกงขายาวเอวสูงสีน้ํ าตาลจากราน Something_apparels และเลือกสวม

รองเทาจากราน Gordinaryshop ไดลุคคุณหนูสุดคว
ิ้ ทในหน าหนาว พรอมถายรูปอัพลงโซเชียลใหยอดไลคพุง
นอกจากนี้ สาวๆ ที่กําลังมองหาไอเดียของขวัญเพื่อมอบใหคนพิเศษในชวงเวลาแหงความสุขสงทายปี ชอปปี้ ยกทัพ
สินคา พรีเมียมมาใหไดเลือกชอปใน ‘Shopee Premium’ แหลงรวบรวมของพรีเมียมจากหลากหลายแบรนดชน
ั ้ นํา
การันตี ของแท 100%
● อัพดีกรีความสวยดวยสินคาพรีเมียมสงตรงจากแบรนดชน
ั ้ นําที่ลดกระหนํ่ าครอบคลุมทุกหมวดหมู ไมวาจะเป็ น
Dyson, Longines, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Sulwhasoo และอ่ น
ื ๆ กับสวนลดสูงสุด 70% และรับเงินคืน
ในรูปแบบชอปปี้ คอยนสูงสุด 1,000 คอยน สวยคุมจบที่ชอปปี้ ที่เดียวไดตงั ้ แตวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2563
● พบกับ ‘Holiday Gift Set’ เซตของขวัญสุดเอ็กซคลูซีฟที่คัดมาแลววาเด็ด ลดจัดเต็ม 2 วัน ตัง้ แตวันที่ 21 – 22
ธันวาคม 2563 อาทิ Laneige, Elizabeth Arden, L’Occitane และอ่ น
ื ๆ
● หากยังไมจุใจ สาวนักชอปยังสามารถไปอัพเดทเทรนดและชอปไอเท็มสุดโปรดแหงปีใน ‘Editor’s Picks’ ที่เพื่อน
นักชอปตางลงความเห็นแลววาเลิศที่สุดไดอีกดวย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
https://shopee.co.th/m/shopee-premium
ความพิเศษยังไมจบเทานี้ ‘Shopee 12.12 Fashion Year End Sale’ รวมฉลองเทศกาลแหงความสุข คัดสรรของ
ขวัญ มาเพื่อมอบใหนักชอปสายแฟโดยเฉพาะ กับโปรโมชน
ั ่ แรงเกินตาน ไมวาจะเป็ น แจกโคดสวนลดสูงสุด 500
บาททุกวัน โคดสงฟรี ขัน
้ ต่าํ 0 บาท และสินคา Flash Sale ทุกชน
ิ้ ราคาไมเกิน 99 บาท ตัง้ แตวันนี้จนถึงวันที่ 12
ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://shopee.co.th/m/fashion-sale
สิน
้ ปีแลวจะซ้ อ
ื อะไรก็ได! เพียงแคเปิ ดชอปปี้ แลวชอปไอเท็มสุดโปรด พรอมอัพลุคสวยแกรนดรับปีใหมกอนใคร
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน
่ ชอปปี้ ไดฟรีจาก App Store หรือ Google Play Store
เกี่ยวกับ Shopee (ชอปปี้ )
Shopee เป็ นผูนําแพลตฟอรมอีคอมเมิรซในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและไตหวัน เปิ ดตัวครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2558
ใน 7 ตลาดทว
ั ่ ทงั ้ ภูมิภาค เพื่อเชื่อมตอผูซ้ อ
ื  ผูขาย และภาคธุรกิจ
Shopee สงมอบความสะดวกสบาย ปลอดภัย และสรางประสบการณรวมกับผูใชงานหลายลานคน ใหมีความเพลิด
เพลิน กับการเขาใชงานบนแพลตฟอรมของเราในทุกๆวัน ดวยการนํ าเสนอสินคาที่หลากหลาย พรอมดวยระบบการ
ชําระเงินและการ สนับสนุนดานโลจิสติกส รวมถึงการสรางความบันเทิงผานหลากหลายฟีเจอร ที่คัดสรรมาเพื่อตอบ
สนองตอผูใชงาน ในแตละตลาด โดยเฉพาะ ขณะเดียวกัน Shopee เขามามีสวนรวมสําคัญในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
ระดับภูมิภาค ดวยมีความมุงมน
ั ่ ในการสนับสนุน ใหผูประกอบการและแบรนดสินคาตางๆ สามารถบรรลุเป าหมาย
และประสบผลสําเร็จไดในธุรกิจอีคอมเมิรซ
Shopee อยูในกลุมของ บริษท
ั Sea (NYSE:SE) ผูนําทางดานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเพื่อผูใชงานในระดับโลก นอก
เหนือ จาก Shopee แลว Sea ยังมีธุรกิจหลักครอบคลุมทงั ้ ในสวนดิจิทัล เอ็นเตอรเทนเมนต ภายใตช่ อ
ื  การีนา และ
บริการดานการเงิน แบบดิจิทัลภายใตช่ อ
ื  ซีมันนี่ Sea มีพันธกิจที่จะมุงมน
ั ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบริโภค และผู
ประกอบการรายยอย ใหดียิ่งข้ น
ึ ดวยเทคโนโลยีอันล้าํ หน า

