TrueMoney ชวนใชจายไรเงินสด ลุน 2 ตอ กับ
แคมเปญแรงสงทายปี “Lucky Bag” เปิ ดปั๊บ รับเงิน
ทุกถุง เพิ่มรางวัลรวมมูลคา 50 ลานบาท แจกจริง
แลวกวา 6 ลานบาท

เดินหน าขยายรานคาพันธมิตรใหมเพิ่มอีก 8 แบรนดดัง รวมมากกวา 15,000 สาขา
เสริมประสบการณ Cashless คุมคายิ่งกวาเดิม
ประเทศไทย, 1 พฤศจิกายน 2561 – ทรูมันนี่ หนึ่งในผูนําบริการกระเป าเงินอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เผย
ความสําเร็จแคมเปญพิเศษสงทายปี “Lucky Bag” เปิ ดปั๊บ รับเงินทุกถุง หลังจากเปิ ดตัวแคมเปญครัง้ แรกในเดือน
กันยายนที่ผานมา มีผูใชงาน TrueMoney Wallet ใหความสนใจรวมกิจกรรมเฉลี่ยวันละ 10,000 ราย และมอบเงิน
รางวัลรวมไปแลวกวา 6 ลานบาท ลาสุด ทรูมันนี่ไดเพิ่มมูลคารางวัลกวา 2 เทา เป็ น 50 ลานบาท เพื่อกระตุนใหผู
บริโภคยุคดิจิทัลหันมาใชจายผาน e-Wallet มากยิ่งข้ น
ึ  และตงั ้ แตวันที่ 1 พฤศจิกายนเป็ นตนไป มีรานคาพันธมิตร
เพิ่มข้ น
ึ อีก 8 แบรนด ไดแก Hello Yogurt, B2S, MoMo Paradise, NIKU-DON, 7-Eleven, Seacon Bangkae,
KAMU และ Food World at Central World รวมทงั ้ หมดมากกวา 15,000 สาขา เดินหน านําเสนอเทรนด
“Everyday payment เปยแนวใหม จายสบายไดทุกวัน” ใหผูบริโภคชาวไทยเขาถึงทุกการใชจายในชีวิตประจําวัน
ไดงายยิ่งข้ น
ึ ผานบริการที่หลากหลายของ TrueMoney Wallet
นายธีรวัฒน ติลกสกุลชัย กรรมการผูจัดการ บริษท
ั  ทรูมันนี่ จํากัด (ประเทศไทย) กลาววา “ผูบริโภคตองการความ
สะดวกสบายและปลอดภัยในการใชจายกับกิจกรรมประจําวันของตนเอง TrueMoney Wallet คือกระเป าเงิน
อิเล็กทรอนิกสคูใจ นอกจากใชจายแลวผูใชยังอยากไดรับความคุมคา และแคมเปญ “Lucky Bag” เปิ ดปั๊บ รับเงิน
ทุกถุง เป็ นกิจกรรมการตลาดที่มอบความคุมคาผานในรูปแบบรางวัลใหกับผูใช TrueMoney Wallet กับรานคา
พันธมิตรที่รวมกิจกรรม ซึ่งมีมากกวา 60 แบรนดรานคา ครอบคลุมตงั ้ แตรานสะดวกซ้ อ
ื  รานอาหารฟาสตฟูด ราน
กาแฟ และรานคาชน
ั ้ นํามากมาย โดยเราไดเพิ่มมูลคาเงินรางวัลรวม 50 ลานบาทถึงสน
ิ้ เดือนธันวาคม จนถึงวันนี้ผู
ใชงาน TrueMoney Wallet ไดรับเงินรางวัลไปแลวมากกวา 6 ลานบาท”
แคมเปญ Lucky Bag ใชไดทว
ั ่ ประเทศกับรานคาพันธมิตรที่รวมกิจกรรม เพียงผูใชงานชําระเงินดวย TrueMoney

์ แกน QR Code ของกิจกรรม Lucky Bag
Wallet ตัง้ แต 30 บาทข้ น
ึ ไป ณ รานคาที่รวมรายการ ก็สามารถรับสิทธิส
ที่รานคาเพื่อลุนรับเงินสูงสุด 10,000 บาทไดทันที รางวัลทงั ้ หมดรวมมูลคากวา 50 ลานบาท รวมสนุกไดตงั ้ แตวันนี้
ถึง 31 ธันวาคม 2561 ผูสนใจสามารถดาวนโหลดแอปฯ TrueMoney Wallet ไดทาง App Store และ Google
Play Store ซึ่งสามารถใชไดทุกเครือขาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
https://www.truemoney.com/luckybag-retail/ ยังมีของรางวัลอีกมากมาย รอคุณมารวมสนุก
ขัน
้ ตอนที่ 1: วิธีเปิ ดรับสิทธิ ์ Lucky Bag เพื่อรับเงินรางวัล
1. เลือกเมนู “จายเงิน” ที่หน าหลักของแอปฯ TrueMoney Wallet
2. สเเกนบารโคดเพื่อชําระเงินที่รานคา 30 บาทข้ น
ึ ไป ในรานคาที่รวมรายการ
ขัน
้ ตอนที่ 2: วิธีเปิ ด Lucky Bag เพื่อรับเงิน
1. เลือกเมนู “สแกน” ที่หน าหลักของแอปฯ แลวสแกน QR Code ของ กิจกรรม Lucky Bag ที่รานคาดวยแอปฯ
TrueMoney Wallet เพื่อเขารวมกิจกรรม
2. ที่หน าหลัก แสดงลําดับลาสุดของ Lucky Bag ที่ถูกเปิ ดโดยผูเลนคนอ่ น
ื
3. เมื่อ Lucky Bag อยูในลําดับที่คุณพอใจ ใหกด “เปิ ดรับเงินเลย” ถาไมยังพอใจ สามารถรอในการกดเปิ ดถุงได
์ ะหมดอายุ (สิทธิเ์ ปิ ด Lucky Bag ที่ไดรับจากรานคาจะหมดอายุภายใน 1 ชัว
จนกวาสิทธิจ
่ โมง หลังจากชําระเงิน
สําเร็จ)
4. เงินที่ไดรับจะแสดงพรอมกับลําดับของ Lucky Bag ที่คุณเปิ ดตามเวลาจริง
ตอที่ 2 สําหรับผูใชที่ไดรับ Lucky Bag สามารถลุนโชคตอที่ 2 กับรางวัลพิเศษอีกมากมายไดงายๆ เพียงแคปภาพ
หน าจอที่ไดรับเงินรางวัล พรอมติด Hashtag #คนอวดถุง ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมไดทุกสัปดาหบน
Facebook ของ TrueMoney ถึง 31 ธันวาคม ศกนี้
###
เกี่ยวกับ ทรูมันนี่
ทรูมันนี่คือบริษท
ั ฟินเทคชัน
้ นําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มุงมน
ั ่ ใหบริการทางการเงินแกทงั ้ ผูบริโภคยุค
ดิจิทัลและผูบริโภคที่เขาไมถึงบริการของสถาบันทางการเงิน โดยใหบริการใน 6 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย กัมพู
ชา เมียนมาร เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส และอินโดนีเซีย
ทรูมันนี่กอตงั ้ เมื่อ พ.ศ. 2546 และเขาเป็ นธุรกิจหนึ่งของบริษท
ั แอสเซนดมันนี่ในปี พ.ศ. 2557 โดยทรูมันนี่มีผูถือ
หุนหลักสองราย คือ เครือเจริญโภคภัณฑ (หรือ ซีพี) กลุมธุรกิจดานอาหาร การเกษตร คาปลีก และธุรกิจดาน
โทรคมนาคมชน
ั ้ นําของโลก และอีกหนึ่ง คือ บริษท
ั  แอนท ไฟแนนเชียล เซอรวิเซส กรุป ผูนําดานเทคโนโลยีที่มุง
มัน
่ พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางความเทาเทียมกันของทุกคน

ปั จจุบันทรูมันนี่มีบริการดานการเงินที่หลากหลาย อาทิ TrueMoney Wallet แอปพลิเคชัน
่ อํานวยความสะดวกใน
การใชจายงายข้ น
ึ และตอบโจทยกับทุกไลฟ สไตลที่ไดรับความนิยมสูงสุด นอกจากนัน
้ ยังมีเครือขายตัวแทน ทรูมันนี่
ที่คอยใหบริการทางดานการเงินที่หลากหลาย อาทิ เติมเงิน ชําระสินคา โอนเงินในและระหวางประเทศ ครอบคลุม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และบริการรับชําระเงินแบบออฟไลน ทัง้ หมดนี้เพื่อมอบความสะดวกสบายใน
การทําธุรกรรมทางการเงินใหกับหลายลานคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อกาวล้าํ ไปสูชีวิตที่ดียิ่งข้ น
ึ

