“บราเดอร์” เปิ ดตัวแคมเปญ “Be Yourself, Be Unique by Brother HSM”
พร้อมสร้างสรรค์โปรโมชั ่นสุดชิ ค ดึงดีไซน์ เนอร์ชื่อดัง
ร่วมเนรมิ ตชุดหนึ่ งเดียวในโลก

นายธี รวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ผู้จดั การทัวไปฝ่
่
ายขายและการตลาด พร้อมด้วยนางสาวภัทรนิ ษฐ์ ผาติ
เรืองพงศ์ ผู้ช่วยผู้จดั การผลิ ตภัณฑ์ บริ ษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี ยล (ประเทศไทย) จากัด ผู้นา
อันดับ 1 ของโลกด้านผลิ ตภัณฑ์จกั รเย็บผ้าจากประเทศญี่ปนุ่ จัดงานเปิดตัวแคมเปญ “BE yourself,
Be Unique by Brother HSM” ให้ลูกค้าทีซ่ อ้ื จักรเย็บผ้าบราเดอร์ทุกรุ่นทีร่ ่วมรายการ ส่งคูปองชิงโชคเพื่อ
ลุ้นรางวัลผลงานออกแบบเสื้อตัวเดียวในโลก โดยฝี มอื ดีไซเนอร์จาก 3 ห้องเสื้อชัน้ นา ได้แก่ ธีรร์ ฐั ว่อง
วัฒนะสิน จากห้องเสือ้ Vickteerut, เอก ทองประเสริฐ จากห้อง Curated by Ek Thongprasert และ ณัฎฐ์
มังคั
่ ง่ จากห้องเสือ้ Kloset ซึง่ แต่ละท่านจะมาออกแบบผลงานของแต่ละแบรนด์ชน้ิ เดียวในโลก เพื่อมอบ
ให้แก่ผโู้ ชคดีจากการส่งคูปองชิงโชคในแคมเปญนี้

โดยจักรเย็บผ้าบราเดอร์รุ่นที่ เข้ าร่ วมกิ จกรรมได้ แก่ จักรเย็บ ผ้าบราเดอร์ “ระบบ Mechanic”
จักรเย็บผ้าในฝันสาหรับผู้เริ่ มต้ นงานตัดเย็บ ใช้ งานง่าย มีให้ เลือกตามการใช้ งานถึง 3 รุ่น ได้ แก่
รุ่น LS2125, รุ่น BM-2600 รุ่น GS2700 นอกจากนี้ ยังมี “จักรเย็บผ้าบราเดอร์ ระบบคอมพิ วเตอร์”
อีก 3 รุ่นที่ ใช้ งานง่าย ได้แก่ รุ่น DS140, รุ่น NV-50 , รุ่น QC-1000 และ(Overlock) รุ่น 4234D หรือ
จักรโพ้ง 1 รุ่น
ทัง้ นี้ ลูกค้าสามารถร่วมสนุ กกับกิจกรรม “BE yourself, Be Unique by Brother HSM” ได้ทนั ทีทซ่ี ้อื
จักรเย็บผ้าบราเดอร์รุ่นทีร่ ่วมรายการ โดยสามารถส่งบัตรชิงโชคพร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
ให้ชดั เจน ระบุรา้ นค้าทีซ่ อ้ื เลขทีใ่ บเสร็จ Serial Number ของจักร และรุ่นทีซ่ อ้ื ลงวันที่ 1 สิงหาคม – 30
กันยายน 2555 ส่งมาที่ ตูป้ ณ.76 ปณศ.นนทบุร ี 11000 (วงเล็บมุมซอง รายการ Be Yourself Be Unique)
หรือ หย่อนบัตรชิงโชค ทีร่ ะบุรายละเอียดตามรายการข้างต้น พร้อมแนบสาเนาใบกากับภาษีอย่างเต็มหรือ
อย่างย่อลงในกล่องรับชิ้น ส่วนหน้ าร้านค้าตัวแทนจาหน่ าย หมดเขตส่งชิ้นส่วนภายในวันที่ 15 ตุลาคม
2555 ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ โ ช ค ดี วั น ที่ 28 ตุ ล า ค ม 2555 โ ด ย จ ะ ป ร ะ ก า ศ ร า ง วั ล ท า ง
www.facebook.com/BrotherSewingClub หรือ สอบถามข้อ มูล ผลิต ภัณ ฑ์ และบริก ารเพิ่ม เติม ได้ท่ี
ศู น ย์บ ริก ารจัก รเย็บ ผ้า บราเดอร์ติด ต่ อ Brother Contact Center โทร 02-665-7777 หรือ
www.facebook.com/BrotherSewingClub
สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่บริ ษทั ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
บริ ษทั โฟว์ดี คอมมิ วนิ เคชัน่ จากัด 02-951-9119
วิ ภาวริ ศ เกตุปมา 081-890-3568
จาจิ ญา เพ็งพันธ์ 084-700-1987
ชวิ สรา สัมฤทธิ์ นรพงศ์ 087-496-8462

