“บราเดอร์ ” ทาเก๋!! ผุดแคมเปญ “Be Yourself, Be Unique by Brother HSM”
อัดยอดขายรับครึ่งปี หลัง สร้ างสรรค์ โปรโมชั่ นสุ ดชิ ค ดึงดีไซน์ เนอร์ ชื่อดังร่ วมเนรมิตชุ ดหนึ่งเดียวในโลก

บราเดอร์ รุกหนักตลาดจักรเย็บผ้ า ล่ าสุ ดประกาศจับมือ 3 ดีไซน์ เนอร์ ห้องเสื้อชั้นนาของเมืองไทย ร่ วม
ออกแบบชุดสุ ดชิคหนึ่งเดียวในโลก ดึงกลุ่มเป้ าหมายเข้ าร่ วมแคมเปญ
“BE yourself, Be Unique by Brother HSM ” หมดเขตส่ งชิ้นส่ วน 15 ตุลาคม ศกนี้

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภญ
ิ โญ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์ เชียล
(ประเทศไทย) จากัด ผู้นาอันดับ 1 ของโลกด้ านผลิตภัณฑ์จกั รเย็บผ้ าจากประเทศญี่ปุ่น เปิ ดเผยล่าสุดว่า บราเดอร์ ได้
เปิ ดตัวแคมเปญ “BE yourself, Be Unique by Brother HSM ” ให้ ลกู ค้ าที่ซื ้อจักเย็บผ้ า บราเดอร์ ทกุ รุ่นที่ร่วมรายการ
ส่งคูปองชิงโชคเพื่อลุ้นรางวัลผลงานออกแบบเสื ้อตัวเดียวในโลก โดยฝี มือดีไซเนอร์ จาก 3 ห้ องเสื ้อชันน
้ า ได้ แก่ ธีร์รัฐ
ว่องวัฒนะสิน จากห้ องเสื ้อ Vickteerut, เอก ทองประเสริฐ จากห้ อง Curated by Ek Thongprasert และ ณัฎฐ์ มัง่
คัง่ จากห้ องเสื ้อ Kloset ซึง่ แต่ละท่านจะมาออกแบบผลงานของแต่ละแบรนด์ชิ ้นเดียวในโลก เพื่อมอบให้ แก่ผ้ โู ชคดี
จากการส่งคูปองชิงโชคในแคมเปญนี ้

“บราเดอร์ คือผู้นาในการพัฒนาและคิดค้ นจักรเย็บผ้ าที่ประสบความสาเร็ จอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลากว่า 100 ปี
จักรเย็บผ้ าบราเดอร์ ได้ รับการยอมรับจากทัว่ โลก ทังจากเหล่
้
าดีไซน์เนอร์ ชื่อดัง แม่บ้าน นักเรี ยน นักศึกษา กลุ่มคนรุ่ น
ใหม่ที่รักการตัดเย็บ ด้ วยผลิตภัณฑ์จกั รเย็บผ้ าที่หลากหลาย ตอบรับกับทุกการใช้ งาน ตังแต่
้ การตัดเย็บขันพื
้ ้นฐาน การ
สร้ างสรรค์งานระดับมืออาชีพ ไปจนถึงงานควิลท์ ด้ วยเหตุนี ้เอง บราเดอร์ จึงเป็ น จักรเย็บผ้ าที่ได้ รับการยอมรับสูงสุดที่
มียอดขายมากที่สุดในโลก โดยจุดเด่นของจักรเย็บผ้ าบราเดอร์ จะอยู่ที่ การผสมผสานความสามารถในการตัดเย็บได้
หลากหลายรูปแบบผนวกกับเทคโนโลยีทนั สมัย ไว้ ในเครื่ องเดียว ทาให้ สามารถประดิษฐ์ ทุกสิ่งตามความนึกคิดและ
จินตนาการของผู้ใช้ ได้ อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งกว่า” นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภญ
ิ โญ กล่ าว
โดยจักรเย็บผ้ าบราเดอร์ รุ่นที่เข้ าร่วมกิจกรรมได้ แก่ จักรเย็บผ้ าบราเดอร์ “ระบบ Mechanic” จักรเย็บผ้ าในฝั นสาหรับผู้
เริ่ มต้ นงานตัดเย็บ ใช้ งานง่าย มีให้ ลือกตามการใช้ งานถึง 3 รุ่น ได่แก่

รุ่ น LS2125, รุ่ น BM-2600 รุ่ น GS2700

นอกจากนี ้ ยังมี “จักรเย็บผ้ าบราเดอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ” อีก 3 รุ่นที่ใช้ งานง่ายดาย ได้ แก่ รุ่ น DS140, รุ่ น NV50 , รุ่น QC-1000 และ(Overlock) รุ่น 4234D หรื อ จักรโพ้ ง 1 รุ่น
กิจกรรม“BE yourself, Be Unique by Brother HSM”

ที่ซื ้อจักรเย็บผ้ าบราเดอร์

รุ่นที่ร่วมรายการ โดยสามารถส่งบัตรชิงโชคพร้ อมเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ให้ ชดั เจน ระบุร้านค้ าที่ซื ้อ เลขที่
ใบเสร็จ Serial Number ของจักร และรุ่นที่ซื ้อ ลงวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2555 ส่งไปรษณีย์มาที่ ตู้ปณ.76
ปณศ.นนทบุรี 11000 (วงเล็บมุมซอง รายการ Be Yourself Be Unique) หรื อ หย่อนบัตรชิงโชค ที่ระบุรายละเอียดตาม
รายการข้ างต้ น พร้ อมแนบสาเนาใบกากับภาษีอย่างเต็มหรื ออย่างย่อลงในกล่องรับชิ ้นส่วนหน้ าร้ านค้ าตัวแทนจาหน่าย
หมดเขตส่งชิ ้นส่วนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวนั ที่ 28 ตุลาคม 2555 โดยจะประกาศรางวัล
ทาง www.facebook.com/BrotherSewingClub

สอบถามข้ อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการเพิ่มเติมได้ ที่ศนู ย์บริ การ

จักรเย็บผ้ าบราเดอร์ ติดต่อ Brother Contact Center โทร 02-665-7777 หรื อ www.facebook.com/BrotherSewingClub
“

DIY
ที่

ยอดขายและ
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กิจกรรม

50 %

ซึ่งคาดว่ าจากกิจกรรมนี้
” นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภญ
ิ โญ

