
 ดนัรา้นคา้ออนไลนใ์หป้งัไปกบั “นนิจา พาดงั” 
 ●  นนิจาแวน ประเทศไทย รว่มสนบัสนนุธรุกจิ SME ชว่ยโปรโมตรา้นคา้ออนไลน ์

 ●  ลงทะเบยีนเพื�อลุน้รางวลัโฆษณาบน Facebook และเพจชื�อดงัฟร!ี 

 กรงุเทพฯ  ประเทศไทย  –  8  ตลุาคม  2564:  นนิจา  แวน  ประเทศไทย  ผู ้ นํา  บรกิาร  โล  จ ิ สต ิ กส ์ ใน  ภมูภิาค 
 เอเชยี  ตะวนั  ออก  เฉยีง  ใต ้ เปิด  ตวั  แคมเปญ  “  นนิจา  พา  ดงั  ”  กจิกรรม  สดุ  พเิศษ  เพื�อ  ชว่ย  สนับสนุน  ธรุกจิ  SMEs 
 และผูค้า้รายยอ่ยในการโปรโมตโปรไฟลร์า้นคา้ออนไลนเ์พื�อเพิ�มการเขา้ถงึและชว่ยดงึดดูลกูคา้ใหม ่
 แคมเปญ  นี�  เริ�ม  ตั �งแต ่ วนั  ที�  8  ตลุาคม  ถงึ  16  ธนัวาคม  พ  .  ศ  .  2564  โดย  ผู ้ เขา้  รว่ม  กจิกรรม  ม ี สทิธิ�  ลุน้  รางวลั  โฆษณา 
 บน Facebook และโปรโมตบนเพจชื�อดงัฟร ี รางวลัรวมมลูคา่กวา่ 1.7 ลา้นบาท 

 รา้น  คา้  ออนไลน ์ ทั�ว  ประเทศไทย  สามารถ  เขา้  รว่ม  กจิกรรม  “  นนิจา  พา  ดงั  ”  ได ้  ไม ่ วา่  จะ  เป็น  ลกูคา้  เดมิ  ที�  ใช ้
 บรกิาร  นนิจา  แวน  อยู ่ แลว้  หรอื  ลกูคา้  ใหม ่ ที�  อยาก  เขา้  รว่ม  กจิกรรม  สามารถ  ลง  ทะเบยีน  เพื�อ  รับ  สทิธิ�  ลุน้  รางวลั  ไดท้ี� 
 http://ninjapadung.appninca.co/  หลงั  จาก  ลง  ทะเบยีน  เรยีบรอ้ย  แลว้  ทกุ  ครั�ง  ที�  จัด  สง่  พัสด ุ กบั  นนิจา  แวน  จะ  ได ้
 รับ  นนิจา  ชารม์  (Ninja  Charm)  1  สทิธิ�  ตอ่  การ  การ  สง่  พัสด ุ  1  กลอ่ง  ยิ�ง  สง่  มาก  ยิ�ง  ม ี สทิธิ�  ลุน้  มาก  การ  จับ  รางวลั 
 รา้นคา้ผูโ้ชคดจีะทําการจับฉลากและประกาศผลทกุ 2 สปัดาห ์บน  Facebook  ของนนิจาแวน 

 ผู ้ โชค  ด ี จะ  ได ้ รับ  รางวลั  ใน  การ  โปรโมต  รา้น  คา้  ออนไลน ์ บน  4  เพจ  ยอด  นยิม  ไดแ้ก ่  เซลล ์ เฮยี  ร ์  (Sale  Here) 
 จํานวน  6  รางวลั  ,  ปัน  โปร  (PunPro)  จํานวน  12  รางวลั  ,  รู ้ ยงั  (Rooyoung)  จํานวน  12  รางวลั  และ  อ ี เวน  ท ์  พาส 
 (Event  Pass)  จํานวน  2  รางวลั  ซึ�ง  แตล่ะ  เพจ  ม ี ผู ้ ตดิตาม  มากกวา่  1  ลา้น  คน  ถอื  เป็นการ  เพิ�ม  โอกาส  ใน  การ  เขา้  ถงึ 
 และ  เป็น  ที�  รูจั้ก  ของ  ลกูคา้  ราย  ใหม่ๆ   ได ้ อยา่ง  ม ี ประสทิธภิาพ  นอกจาก  นี�  นนิจา  แวน  ยงั  ม ี รางวลั  เป็น  เงนิ  ชว่ย 
 สนับสนุน  คา่  โฆษณา  บน  Facebook  ให ้ กบั  รา้น  คา้  ออนไลน ์ ที�  ได ้ รับ  รางวลั  อกี  100  รา้น  คา้  เป็น  เงนิ  รางวลั  รวม  ทั �ง 
 สิ�น 500,000 บาท 

 มร  .  เพยีซ  เองิ  กรรมการ  ผู ้ อาํนวย  การ  ฝ่าย  ปฏบิตั ิ การ  กลา่ว  วา่  “  ปัจจบุนั  ม ี รา้น  คา้  ออนไลน ์ เพิ�ม  จํานวน  มาก 
 ขึ�น  เรื�อยๆ  เรา  ตอ้งการ  การ  สนับสนุน  ธรุกจิ  SMEs  ให ้ เตบิโต  การ  หา  ลกูคา้  ใหม ่ อาจ  เป็น  เรื�อง  ยาก  เมื�อ  ม ี ทรัพยากร 
 ที�  จํากดั  เรา  เชื�อ  วา่  แคมเปญ  นี�  จะ  ชว่ย  ให ้ เจา้ของ  ธรุกจิ  SME  ได ้ เป็น  ที�  รูจั้ก  มาก  ขึ�น  นนิจา  แวน  ได ้ รว่ม  มอื  กบั  เพจ 

https://www.ninjavan.co/th-th
http://ninjapadung.appninca.co/
http://ninjapadung.appninca.co/
https://www.facebook.com/ninjavanthailand


 ยอด  นยิม  เพื�อ  ชว่ย  ยก  ระดบั  รา้น  คา้  และ  ผลติภณัฑS์MEs  นอกจาก  นี�  เรา  ยงั  จัดสรร  เงนิ  ทนุ  จํานวน  มาก  เพื�อ  ชว่ย 
 โปรโมตรา้นคา้ออนไลนบ์สูตโ์พสตโ์ฆษณาทางโซเชยีลมเีดยีอกีดว้ย” 

 แคมเปญ  “  นนิจา  พา  ดงั  ”  เ  ปิด  ให ้ รว่ม  ลุน้  รางวลั  ตั �งแต ่ วนั  ที�  8  ตลุาคม  โดย  ผู ้ เขา้  รว่ม  ตอ้ง  ลง  ทะเบยีน  ให ้ เสร็จ  สิ�น 
 ภายใน  14  วนั  กอ่น  การ  ประกาศ  ผล  แตล่ะ  ครั�ง  การ  ประกาศ  ผล  รางวลั  ผู ้ โชค  ด ี ครั�ง  แรก  จะ  จัด  ขึ�น  ใน  วนั  ที�  27  ตลุาคม 
 และจะมขีึ�นทกุสองสปัดาหจ์นถงึวนัที� 22 ธนัวาคม 

 สามารถดขูอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบัเต็มไดท้ี�  http://ninjapadung.appninca.co/ 

http://ninjapadung.appninca.co/

