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เรยีน ลกูคา้ผลติภณัฑเ์อชพอีงิคเ์จ็ท (HP Inkjet) 

เรือ่ง รายการสง่เสรมิการขายพเิศษ ส าหรบัลกูคา้กลุม่สมาชกิ HP Rewards เทา่น ัน้

 
ระยะเวลาโปรโมช ัน่ :  15  พฤษภาคม – 31 กรกฏาคม  2558

 
   บรษัิท ฮวิเลตต-์แพคการด์ (ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามยนิดทีีจ่ะแจง้รายการสง่เสรมิการขายพเิศษ ส าหรับกลุม่

ลกูคา้ (End User) สมาชกิ HP Rewards “ยิง่ซือ้ ยิง่คุม้” เพยีงซือ้หมกึพมิพแ์ท ้HP (Ink) ทกุรุ่น ยกเวน้หมกึพมิพส์ าหรับ

เครือ่งพมิพ ์Designjet พรอ้มสง่ใบก ากบัภาษี (Invoice) และกลอ่งเปลา่หมกึพมิพ ์เพือ่รับฟร…ีบตัรก านัลแทนเงนิสด และ

ยังสามารถรับคะแนนสะสมยอดซือ้ HP Rewards “ยิง่ซือ้ ยิง่คุม้” เพือ่รับของรางวัลไดอ้กีดว้ย 

 

รายการสง่เสรมิการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขโปรโมช ัน่  

1. ระยะเวลาจัดโปรโมชัน่ 1 พฤษภาคม - 31  กรกฏาคม  2558 หมดเขตรับเอกสาร 15 สงิหาคม  2558 (ยดึวันประทับตรา
ไปรษณียเ์ป็นหลัก) 

2. รายการสง่เสรมิการขาย ส าหรับลกูคา้ (End User) เทา่นัน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเขา้รว่มโปรโมชัน่ส าหรับ รา้น
ตัวแทนจ าหน่ายผลติภัณฑเ์อชพ ีและสมาชกิของโครงการ Supplies MVC , สมาชกิในโครงการ MVC Lite  ในการตอบรับ 
หรอื ปฏเิสธการเขา้รว่มโปรแกรม โดยมติอ้งแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 

3. ทางโครงการจะท าการจัดสง่ของรางวัลใหก้ับลกูคา้ (End User) หลังจากสิน้สดุรับเอกสารวันสดุทา้ยนับอกี 21 วัน ท าการ  
              ค าตัดสนิของบรษัิท ฮวิเลตต-์แพคการด ์(ประเทศไทย) จ ากัด ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ     

  เอกสารในการแลกรบับตัรก านลั 

1. ส าเนาใบก ากับภาษี/ ใบเสร็จรับเงนิ ทีซ่ ือ้หมกึพมิพแ์ท ้ HP Ink ในชว่งระยะโปรโมชัน่ 

2. กลอ่งเปลา่ หมกึพมิพแ์ท ้ HP Ink                                                                                                                                                                                 

ชอ่งทางการเขา้รว่มแลกรบัของรางวลั HP Promotion Center 

        แฟกซ:์ 02-642 7293                        e-mail: hpinkpromo@hporiginalsupplies.com 

        ไปรษณีย:์ เลขที ่41 อาคารเลศิปัญญา ชัน้ 15 หอ้ง 1507 ซอยเลศิปัญญา  

         ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่HP Promotion Center หมายเลขโทรศัพท ์0-2642-7800 ในวันและเวลาราชการ   

 

    ขอแสดงความนับถอื 

                   

 

             อัญพัชญ ์  วรวจิติรพงศ ์ 

                                                                                           Marketing Development Manager 

                                                                                                       Inkjet Supplies      

                                                                                              Hewlett– Packard (Thailand) Ltd. 

รายละเอยีดโปรโมช ัน่ รายการของรางวลั

  เมือ่ซือ้หมกึพมิพแ์ท ้HP Ink ทกุรุ่น ยกเวน้หมกึพมิพ ์Designjet

     ทกุๆ  จ านวน 5 กลอ่ง

รบัฟร!ี! บตัรก ำนล้แทนเงนิสด มูลคำ่ 100  บำท

mailto:hpinkpromo@hporiginalsupplies.com
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แบบฟอรม์ขอแลกของรางวลัฟร ี 

   Special Promotion HP Rewards “ยิง่ซือ้ ย ิง่คุม้” 
                  ต ัง้แต ่15 พ.ค. - 31 ก.ค. 2558 เทา่น ัน้   หมดเขตรบัเอกสาร วนัที ่15 สงิหาคม 2558

 

กรุณากรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ชดัเจน จัดสง่ ทางไปรษณีย ์: HP Promotion Center  

วงเล็บมมุซอง (HP Rewards ยิง่ซือ้ ยิง่คุม้) บรษัิท เอสเอ็นว ีคอนซัลทต์ิง้ จ ากดั  41 อาคารเลศิปัญญา  
ชัน้ 15 หอ้ง 1507 ซอยเลศิปัญญา ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

หรอื ทางแฟกซ:์ 02-642-7293 และ ทางอเีมล:์ hpinkpromo@hporiginalsupplies.com 

 

รหัสสมาชกิ HP Rewards“ยิง่ซือ้ ยิง่คุม้”…………………………ชือ่-นามสกลุ (ผูต้ดิตอ่): ………………………………………… 

ชือ่บรษัิท (บรษัิท/องคก์ร): ………………………….……………………………..……  ต าแหน่ง …………………………………..… 

เบอรโ์ทร: ........……………………เบอรม์อืถอื……………………….…………… e-mail: …………………………….………..…… 

ท ัง้นีไ้ดแ้นบใบก ากบัภาษ ี(Invoice) จดัสง่มาพรอ้มกลอ่งเปลา่หมกึพมิพ ์ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

หากทา่นมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัรายการสง่เสรมิการขายดงักลา่ว กรณุาตดิตอ่กบัแผนกบรกิารลกูคา้ HP Promotion Center 

ไดท้ีห่มายเลข 02-642-7800 ทกุวนัจนัทร-์ศกุร ์เวลา 9:00-17:30 น. ยกเวน้วนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุราชการ 

 

 

 

 

   

 ช ิอ่-นามสกลุ(ตัวบรรจง)………………………………..…………….………      

                                             วนัที ่…………………………………………… 

ล าดับ วนัทีซ่ ือ้ เลขทีใ่บก ากบัภาษี ชือ่รา้นตัวแทนจ าหน่าย 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

รายละเอยีดโปรโมช ัน่ รายการของรางวลั




  เมือ่ซือ้หมกึพมิพแ์ท ้HP Ink ทกุรุ่น ยกเวน้หมกึพมิพ ์Designjet 

               

   ทกุๆ  จ านวน 5 กลอ่ง




รบัฟร!ี! บตัรก ำนล้แทนเงนิสด มูลคำ่ 100  บำท
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