“เฮเฟเล” โหมตลาด Q4 บุกหัวเมืองทองเที่ยว เปิ ด
บาน “เฮเฟเล ดีไซน สตูดิโอ หัวหิน” อัพเดทสินคา
ใหม

“เฮเฟเล” โหมตลาด Q4 บุกหัวเมืองทองเที่ยว เปิ ดบาน “เฮเฟเล ดีไซนสตูดิโอ หัวหิน” อัพเดทสินคาใหม
“เฮเฟเล” ผูนําดานอุปกรณฮารดแวร อุปกรณเฟอรนิเจอร อุปกรณครัว เครื่องใชไฟฟ าในครัว อุปกรณล็อคอิเล็คทริก
นิกส อุปกรณแสงสวางไฟแอลอีดี พรอมทงั ้ สุขภัณฑและอุปกรณในหองน้ํ า คุณภาพมาตรฐานเยอรมนี โหมตลาด
ไตรมาสสุดทายของปี เปิ ดบาน “เฮเฟเล ดีไซน สตูดิโอ หัวหิน” แหลงรวมไอเดีย และสินคาเพื่อการตกแตงบาน
และอาคารที่ทันสมัย ไมวาจะมีพ้ น
ื ที่ใชสอยกวางขวาง เฮเฟเลมีนวัตกรรมล้าํ สมัยจากเยอรมนีมากมายที่สามารถ
ตอบโจทยความตองการไดอยางครบครัน เติมเต็มไลฟ สไตลที่โดดเดนของคนรุนใหมไดอยางลงตัว ซึ่งมีพ้ น
ื ที่กวา
1,650 ตารางเมตร และสินคามากกวาพันรายการ ภายใตแนวคิด “เฮเฟเล อุปกรณครบ จบทุกเรื่องงานอาคาร
(Complete Building Solutions)” ที่สามารถตอบโจทยความตองการ ใชงานอุปกรณตางๆในที่อยูอาศัยไดทุก
ๆพื้นที่ พรอมใหคุณใชชีวิตอยางสะดวกสบายไรขีดจํากัด
นายโฟลเคอร เฮลสเติรน กรรมการผูจัดการ บริษท
ั  เฮเฟเล (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําดานอุปกรณฮารดแวร
อุปกรณเฟอรนิเจอร อุปกรณครัว เครื่องใชไฟฟ าในครัว อุปกรณล็อคอิเล็คทริกนิกส อุปกรณแสงสวางไฟแอลอีดี พ

รอมทงั ้ สุขภัณฑและอุปกรณในหองน้ํ า คุณภาพมาตรฐานเยอรมนี เปิ ดเผยวา ตลอดระยะเวลา 96 ปี ที่เยอรมัน และ
25 ปี  ในประเทศไทย บริษท
ั ฯ ไดสรรหาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบจบทุกเรื่องงานอาคาร
หรือ Complete Building Solutions เพื่อเป็ นการตอกยํ้าภาพลักษณของการเป็ นผูนําตลาดรองรับการเติบโตของ
ตลาดอสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร พรอมเป็ นบริษท
ั พันธมิตรชน
ั ้ เลิศของนักธุรกิจวงการกอสราง
อุตสาหกรรมคาไม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย รวมถึงคูคาและตัวแทนจําหนายทว
ั ่ ประเทศไทย ปั จจุบัน หัวหินเป็ น
แหลงทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียง ไดรับความนิยมมากจากนักทองเที่ยวไทยและตางประเทศที่เดินทางมาเที่ยวปีละนับ
ลานคน นอกจากนี้ ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมสะดวก การที่อยูไมหางจากกรุงเทพฯ มากนัก ทําใหหัวหินมี
ศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจและธุรกิจสูง รวมทงั ้ ยังทําใหบริเวณใกลเคียงมีการพัฒนาและมีศักยภาพสูงตามไปดวย
“เฮเฟเล ดีไซน สตูดิโอ หัวหิน” มีพ้ น
ื ที่กวา 1,650 ตารางเมตร และสินคามากมาย ใหเดินเลือกซ้ อ
ื  เลือกหาไดอยาง
จุใจ เปิ ดใหบริการมากวา 8 ปี  ภายในโชวรูม มีการจําลองพ้ น
ื ที่ภายในบานและอาคารเสมือนจริง เพื่อใหสามารถ
สัมผัสและทดลองใชสินคาไดอยางใกลชิด พรอมมีผูเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนํา โชวรูมแหงนี้ตงั ้ อยูที่ 15/84 ซ.หัวหิน
29 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ มีคุณปภากิจ ปราศรัย เป็ นผูจัดการโชวรูม โดยเป็ นอาคาร
ขนาดใหญ มีพ้ น
ื ที่ใชสอย 1,650 ตารางเมตร มีการจัดแบงเป็ น สวนจัดแสดงสินคา ไดแก หมวดผลิตภัณฑฮารดแวร
สุขภัณฑและอุปกรณในหองน้ํ า อุปกรณภายในหองครัว อุปกรณเฟอรนิเจอร อุปกรณล็อคอิเล็คทรอนิกส อุปกรณ
แสงสวางไฟแอลอีดี เครื่องใชไฟฟ าในครัว เตาบารบีคิว และสวนของคลังสินคา มากกวา 1,000 รายการ เพื่อความ
สะดวกแกลูกคาในการเลือกชมสินคา หรือรับคําปรึกษาดานตางๆสินคาในโชวรูมแหงนี้จะเน นดีไซนที่โดดเดนและ
คุณภาพระดับนานาชาติ ที่สอดคลองกับรสนิยมและความตองการของตลาด ทัง้ ยังตอบสนองความตองการของนัก
ทองเที่ยวจากทว
ั ่ ทุกมุมโลก รวมทงั ้ คนในทองถิ่นไดเป็ นอยางดี
“ภายในโชวรูมมีการจัดพ้ น
ื ที่แบงออกเป็ น 6 โชน ไดแก โซนอุปกรณเฟอรนิเจอร, โซนสุขภัณฑและอุปกรณในหอง
นํ้ า, โซนเครื่องใชไฟฟ าและอุปกรณในหองครัว, โซนโฮมออฟฟิ ศ, โซนอุปกรณ ฮารดแวร, โซนเตาบารบีคิว เฮเฟเล
ดีไซน สตูดิโอจะเป็ นทงั ้ แหลงรวมสินคาและอุปกรณตกแตงบาน คุณภาพมาตรฐานเยอรมนีที่ครบครันที่สุด และยัง
เป็ นแหลงรวมสินคานําเทรนดการตกแตงบาน ที่ลูกคาจะไดเขามาเห็นเทรนดใหม ๆ ในการตกแตงบานที่นําสมัย
และกําลังเป็ นเทรนดฮิตของโลก” นายโฟลเคอร กลาวปิดทาย
ทัง้ นี้ เฮเฟเล ดีไซน สตูดิโอ หัวหิน ยังเป็ นหนึ่งในโชวรูมที่เขารวมแคมเปญ ครบรอบ 25 ปี  เฮเฟเลไทยแลนด ฉลอง
จัดหนัก ลุนขับ “ปอรเช” มูลคากวา 6,800,000 บาท เพียงซ้ อ
ื สินคาภายใตแบรนดเฮเฟเล ครบทุก 1,000 บาท จะ
ไดรับคูปอง 1 ใบ แลวใชโทรศัพทมือถือสแกนรหัสคิวอารโคดบนคูปองและทําการกรอกช่ อ
ื -สกุล, ที่อยู, เบอรโทร
ศัพท, อีเมล, ชื่อรานคาที่ซ้ อ
ื สินคา, จังหวัดของรานคา, สาขาของรานคา, รหัสบนคูปอง 7 หลัก จากนัน
้ กดยืนยันการ
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