
Cùng HP

Vui công nghệ
Giàu tri thức

Địa điểm 
Hội trường trường Đại học
Nông Lâm Tp. HCM

Đối tượng dự thi
Học sinh, sinh viên các trường
đại học tại khu vực Chuyến xe
công nghệ HP dừng chân

Cuộc thi

Cùng HP
Vui công nghệ
Giàu tri thức

Thể hiện kiến thức
về tin học và các sản phẩm của HP với cơ hội
nhận phần thưởng là máy tính xách tay HP

trị giá 10.000.000 đồng

16h00 – 19h00
Ngày 11.05.2016

Thời gian

Với sự tham gia của ca sỹ

HOÀNG TÔN
và ca sỹ
KHA LY
Cùng nhiều phần quà
hấp dẫn

Chuyến xe công nghệ HP sẽ dừng chân ngay tại sân trường của bạn. 
Hãy bước lên xe và tham gia hành trình cùng chúng tôi.

Ngày 11.05.2016 Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM
08h00 - 17h00

Chuyến xe công nghệ HP Cùng HP

Vui công nghệ
Giàu tri thức



Quà tặng hấp dẫn 
đến từ Thành Nhân Computer và HP

Thời gian
Duy nhất ngày 11/05/2016

Địa điểm
Quầy Thành Nhân Computer trong
khu vực Chuyến xe công nghệ HP,
tại Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Ưu đãi

Nhận phiếu giảm giá trị giá 200.000 đồng
áp dụng khi mua máy tính xách tay HP1

Nhận ngay USB 8GB khi tham gia
“Hỏi đáp về Thành Nhân và HP”

Ưu đãi áp dụng cho 30 sinh viên đầu tiên đăng ký tại quầy Thành Nhân Computer trong ngày 11/05/2016.
Nhận phiếu giảm giá tại quầy.
Ưu đãi sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán lẻ khi mua hàng tại Thành Nhân Computer.
Chỉ áp dụng để mua sản phẩm máy tính xách tay HP.
Ưu đãi chỉ có giá trị trong vòng 45 ngày. Để sử dụng ưu đãi, vui lòng trình thẻ sinh viên và CMND.

Ưu đãi áp dụng cho 20 sinh viên đầu tiên đăng ký tại quầy Thành Nhân Computer trong ngày 11/05/2016.
Nhận phiếu ưu đãi tại quầy.
Sử dụng ưu đãi tại Thành Nhân Computer. Ưu đãi chỉ có giá trị trong vòng 45 ngày.
Để sử dụng ưu đãi, vui lòng trình thẻ sinh viên và CMND.

Hai chương trình này không áp dụng đồng thời.

1.

2.

Nhận ưu đãi vệ sinh máy tính xách tay miễn phí
tại Thành Nhân Computer2

Giảm giá

200.000 đồng




