“โฮมโปร แฟร เชียงใหม” ชอปคุม สินคาครบ ตอบ
โจทยวิถีใหม ลดสูงสุด 70%

“โฮมโปร แฟร เชียงใหม” ชอปคุม สินคาครบ ตอบโจทยวิถีใหม ลดสูงสุด 70% 3-12 ก.ค. นี้ 10 วันเทานัน
้ ณ
ศูนยแสดงสินคา นานาชาติฯ เชียงใหม
โฮมโปร ฉลองวันดีเดย ขนมหกรรมความสุขข้ น
ึ เมืองเหนือ จัด “โฮมโปร แฟร เชียงใหม” งานแฟรเรื่องบาน ที่ทุก
คนตองมา กลับมาอีกครัง้ กับงานแสดงสินคา และของตกแตงบาน สุดยิ่งใหญ ตอบโจทยวิถีใหม ภายใตคอนเซ็ปต
Happy Home Healthy Living อยูบานอยางมีสไตล ชอปคุม สินคาครบ ตอบโจทยวิถีใหม ลดสูงสุด 70% พบ
สินคาเพื่อคนรักบานแบบจัดเต็ม พรอมโปรโมชน
ั ่ สุดพิเศษ กลับมาเสิรฟครบครัน ทัง้  ชอปครบ…รับฟรี บัตรของขวัญ
์ อนชําระทงั ้ งาน 0% นานสูงสุด 20 เดือน และอ่ น
โฮมโปรมูลคาสูงสุด 20,000 บาท สิทธิผ
ื ๆ อีกมากมาย คุมคา
มากมายตลอด 10 วันเต็ม ตัง้ แตวันที่ 3 – 12 ก.ค. 63 ณ ศูนยแสดงสินคา นานาชาติฯ เชียงใหม ตัง้ เป ายอดขาย
กวา 100 ลานบาท
นางสาวสิริวรรณ เสริมชีพ ผูจัดการทว
ั ่ ไปฝายส่ อ
ื สารการตลาด บริษท
ั  โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) หรือ
โฮมโปร เผยวา โฮมโปร แฟร เชียงใหม ในครัง้ นี้ ถือเป็ นอีเวนทใหญครัง้ แรกหลังจากสถานการณการระบาดของโค
วิด-19 ในไทยเริ่มคลี่คลายลง บริษท
ั จึงถือโอกาสที่ ศบค. ประกาศมาตรผอนปรนระยะที่ 3 จัดมหกรรมเรื่องบานข้ น
ึ 
เพื่อกระตุนการจับจายสินคาในชวงตนไตรมาส 3 สรางเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ หลังจากที่เศรษฐกิจเกิดการ

หยุดชะงักมารวมเดือน ซึ่งงานแฟรครัง้ นี้จัดข้ น
ึ ในรูปแบบที่ตอบโจทยวิถีชีวิตใหม หรือ New Normal โดยจะมี
มาตรการคัดกรองไข และตรวจการสวมหน ากากอนามัยบริเวณประตูทางเขาทุกจุด ทัง้ ยังจัดจุดลงทะเบียน
แพลตฟอรม “ไทยชนะ” บันทึกขอมูลการเขา-ออกพ้ น
ื ที่งานแฟร ชวยใหการควบคุม และปองกันโรคเป็ นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ไฮไลทสําคัญของ โฮมโปร แฟร เชียงใหม เป็ นการนําสินคาเรื่องบาน เพื่อรับกับ New Normal เปลี่ยน
สภาพแวดลอมเดิมใหตอบโจทย Lifestyle ใหม โฮมโปรมีสินคาตอบโจทยทุก Segment ทุก Lifestyle อาทิ ลูกคาที่
ตองทํางานที่บาน( Work from Home) ลูกคาที่ตองการความบันเทิงที่บานมากกวาจะออกไปขางนอก
(Entertainment Home) กลุมนักเรียน นักศึกษาที่ตองเรียนออนไลน (Learning at Home) และบรรดาคนที่รักสุข
ภาพ ชอบทําอาหารเอง (Eating at Home) สินคาจําเป็ นในการดูแลบาน ซอมแซม ปรับปรุง และการบริการ ดาน
Home Service ติดตงั ้ ฟรี เปลี่ยนคืนสินคา ซอมสินคา การันตีดวยทีมชางมืออาชีพ เพื่อตอบโจทยความเป็ น Total
Home Solution อยางแทจริง
โฮมโปร แฟร เชียงใหม จัดข้ น
ึ ในระหวางวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนยแสดงสินคา นานาชาติฯ เชียงใหม
ในบรรยากาศการชอปที่แตกตาง แตคุมคาเหมือนเดิม ทัง้ การเวนระยะ Social Distancing เพื่อความปลอดภัย แต
ผูกใจคนรักบานใหใกลกัน ดวยขบวนสินคา และของตกแตงบานเทรนดใหมรับหน าฝน ลดราคาสูงสุดกวา 70% ตล
อด 10 วันเต็ม พรอมจัดเต็มคอมโบความคุมใหหายคิดถึง ทัง้ สินคา Super Shock!! ชอปสุดคุม ลดสุดช็อค และสิน
คา SHOCK Price ราคาสุดช็อค กลับมาใหชอปกันครบครัน อาทิ เครื่องซักผาพรอมติดตงั ้ ฟรี!!, ตูเย็น, เครื่องปรับอา
กาศ, แอลอีดีทีวี, สุขภัณฑ, อุปกรณหองน้ํ า, เครื่องทํานํ้ าอุน, ที่นอน, เครื่องใชในบาน, เฟอรนิเจอร, กระเบื้อง, วัสดุ
ซอมแซมบาน และอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย
หามพลาดกับโปรสุดคุมเอาใจคนรักบาน สิทธิพิเศษหนึ่งเดียวจากบัตรของคนรักบานตัวจริง สมาชิกบัตรเครดิต โฮม
โปร วีซา แพลทินัม รับความคุมคา 2 ตอ คุมที่ 1 รับสวนลดทันที 3% ตัง้ แตบาทแรก พรอมรับสวนลดเพิ่มอีก 13%
เมื่อแลกคะแนนเทายอดชําระ คุมที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 2% เมื่อรูดเต็มจํานวน หรือรับสิทธิผอนชําระทงั ้ งาน
์ อนทงั ้ งาน 0% นานสูง
เลือกระยะเวลาไดเอง นานสูงสุด 4-6 เดือน สําหรับ ลูกคาบัตร โฮมโปร เฟิ รสชอยส รับสิทธิผ
สุด 12 เดือน พรอมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท
สิทธิพิเศษเหนือใคร ชอปคุมคาไดมากกวา เฉพาะสมาชิกโฮมการดเทานัน
้  เพียงใชคะแนนในบัตรเทายอดชอป แลก
รับสวนลดเพิ่มสูงสุด 20% หากคะแนนในบัตรไมพอ สามารถโอนคะแนนจากบัตรเครดิต โฮมโปร วีซา แพลทินัม,
์ น างานสําหรับบัตรโฮมการด เพียงลงทะเบียน
KTC, ธนชาต เติมเป็ นคะแนนโฮมการดไดทันที และอยาลืมรับสิทธิห
ที่จุดบริการ รับฟรีทันที คูปองสวนลดรวมมูลคา 1,100 บาท พรอมเช็คแลกกอนชอป เพื่อความคุมคาขน
ั ้ สุด นํ าแตม
100 คะแนน แลกเป็ นสวนลด 100 บาท ไดตลอด 10 วันเต็ม
พิเศษสุดกับสัปดาหแหงการกลับมา ของ WEEKDAY STAR สินคาลดราคาพิเศษวันธรรมดา จันทร-ศุกร (3 ก.ค.63

์ อปสินคา
และ 6-10 ก.ค. 63) รับสวนลดเพิ่มอีก 15% เฉพาะสมาชิกโฮมการดเมื่อใชคะแนนเทายอดซ้ อ
ื  รับสิทธิช
คุณภาพแบรนดดังในราคาสุดพิเศษ อาทิ SAMSUNG แอลอีดีทีวี 70 นิ้ว, TCL แอลอีดีทีวี 55 นิ้ว, ตูเย็น LG, เครื่อง
ซักผา Sharp, เครื่องปรับอากาศ LG, แทงคน้ํ าบนดิน DOS, และอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย พรอมกลับมาอีกครัง้  กับโปรโม
ชัน
่ สุดคุมที่ใครก็อยากได “ชอปครบ…รับฟรี” บัตรของขวัญโฮมโปร ชอปครบ 50,000 บาท รับบัตรของขวัญมูลคา
1,500 บาท, ชอปครบ 100,000 บาท รับบัตรของขวัญมูลคา 3,500 บาท, ชอปครบ 200,000 บาท รับบัตรของขวัญ
มูลคา 8,000 บาท และชอปครบ 400,000 บาท รับบัตรของขวัญมูลคา 20,000 บาท หรือเมื่อชอปครบ 8,000 บาท
ขึ้นไป / ใบเสร็จ ในวันจันทร – ศุกร รับเพิ่ม คูปองสวนลดทายใบเสร็จ รวมมูลคา 400 บาท พิเศษ เฉพาะสมาชิก
HomePro Connect สแกนเลย รับฟรี คูปองสวนลด รวมมูลคา 400 บาท
จัดเต็มความคุมตอเนื่อง พบกับมหกรรมแลกรับความสุขระดับพรีเมี่ยม เพียงนําคะแนนสะสมจากบัตรโฮมการดหรือ
บัตรเครดิตที่รวมรายการ มาแลกรับของสะสม ฟรี!! ที่จุดแคชเชียร อาทิ หมอนหนุน, พรม, หมอนรองคอ, ชุดจัด
สวน ทัง้  เกาอีพ
้ ักผอน, โตะเอนกประสงค, เตาบารบีคิว, ถังแชเอนกประสงค และอีกมากมาย พรอมจัดบานใหมไร
์ อนชําระทงั ้ งาน 0% นานสูงสุด 20 เดือน จากสถาบันการเงินชน
กังวล ชําระเงินดวยสิทธิผ
ั ้ นํามากมาย ไมวาจะเป็ น
KTC, SCB, City, BBL, First Choice, TMB, ธนชาต, KBank, UOB, AEON
พบกับงานแฟรเรื่องบานรูปแบบใหมสไตล New Normal การันตีชอปคุม สินคาครบ ตอบโจทยวิถีใหม อยูบานแบบ
มีสไตลอยางลงตัว พรอมใสใจมาตรการความปลอดภัยเต็มรูปแบบเพื่อพี่นองชาวเหนือ ที่งาน “โฮมโปร แฟร เชียง
ใหม” ตัง้ แตวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2563 นี้ 10 วันเทานัน
้  ณ ศูนยแสดงสินคา นานาชาติฯ เชียงใหม รายละเอียด
เพิ่มเติมที่ www.homeprofair.com

