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??n ??t hàng t?ng nhanh k? t? khi “s? ki?n 1-70” phát ??ng là nh?ng d?u hi?u khi?n nhi?u ng??i lo ng?i: Revo MAX và Revo S2 s? l?i r?i vào
tình tr?ng cháy hàng. N?u ??i chi?u v?i tình hình th? tr??ng th?c t? t?i Hà N?i 2 ngày qua, có th? th?y lo l?ng này qu? không sai.

B? ?ôi Revo MAX và Revo S2 lõi kép ?ang cháy hàng t?i Hà N?i

Theo thông tin t? 5 showroom l?n c?a HKPhone t?i Hà N?i, Revo MAX và Revo S2 ?ã thu hút ???c l??ng r?t l?n khách hàng kéo ??n showroom.
Tuy nhiên, ph?n ?ông ng??i dùng ch? có th? ??t hàng tr??c vì s? l??ng máy t?i Hà N?i không ?? bán tr?c ti?p cho 100% khách có nhu c?u.

Khách hàng luôn ??n ch?t kín các showroom Hà N?i

14h chi?u ngày 14/11, khi có thông tin cho bi?t s? ti?n hành tr? máy cho nh?ng ??n ??t hàng s?m, các h? th?ng 2 showroom 51B ??i C? Vi?t,
100 ???ng B??i d??ng nh? ngay l?p t?c r?i vào tình tr?ng ?ông kín khách. H?i h?p, nôn nóng ch? ??n l??t l?y máy là nh?ng c?m xúc có th?t trên
nét m?t t?ng khách hàng. 

 Tuy nhiên, showroom ch? ?áp ?ng ???c 1 ph?n trong s? các ??n ??t hàng m?i ngày

Bác Tùng Lâm (Tân Mai, Hà N?i) chia s?: “Ngay khi có ?i?n tho?i g?i l?y máy t? showroom, tôi ?ã t?c t?c ??n th?ng ?ây ngay vì hôm kia c?ng có
m?t l?n nh? v?y mà t?i tr? ko l?y ???c s?n ph?m”. Gi?ng bác Lâm, nhi?u khách hàng ? showroom ??i C? Vi?t c?ng cho bi?t ?ã ??t hàng tr??c và
t?ng ch?m chân ?ôi l?n trong vi?c t?i nh?n máy tr?. 

Nhi?u khách hàng ch?m chân ?ã ph?i ra v? ?? ch? c? h?i ti?p theo

15h30, bãi ?? xe tr??c c?a showroom 100 ???ng B??i c?ng r?i vào tình tr?ng không còn m?t ch? tr?ng. M?c dù h?n tr? máy cho khách hàng
ch?m h?n so v?i các n?i khác nh?ng showroom này v?n r?i vào c?nh t?p n?p ng??i vào ra. 

Ch? Quyên, qu?n lý showroom chia s?: “Khách t?i các ngày này ?ông h?n tr??c r?t nhi?u l?n, và m?i ngày showroom chúng tôi c?ng ch? tr?
???c m?t l??ng máy nh? so v?i ??n ??t hàng tr??c. Có nh?ng ng??i mu?n mua 2-3 máy cùng lúc ??u ph?i quay l?i vào ngày hôm sau m?i có th?
l?y ?? s?n ph?m”.
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Showroom 100 ???ng B??i ch?t kín xe nh?ng ngày này

Không ph?i smartphone nào c?ng có th? gi? “l?a” sau hai tháng có m?t trên th? tr??ng, nh?ng Revo MAX và Revo S2 có l? là m?t ngo?i l? khi
các s?n ph?m v?n ?ang cháy hàng t?i Hà N?i và nhen nhóm th?i bùng lên c?n s?t toàn qu?c. S? d? có s? ngo?i l? này vì cho ??n th?i ?i?m hi?n
t?i, v?n ch?a có m?t s?n ph?m nào trên th? tr??ng giá r? v??t qua ???c Revo MAX và Revo S2 ? c?u hình chip lõi kép 1GHz và nh?ng ?i?m nh?n
nh? màn hình kh?ng l? 5,3inch hay thi?t k? siêu m?ng nh? t? ch?t li?u Polycarbonate.

?u ?ãi l?n lên ??n 1,5 tri?u cho Revo MAX và 950 ngàn cho Revo S2

??c bi?t, vi?c cam k?t 100% Hài Lòng v?n tri?n khai xuyên su?t toàn b? “s? ki?n 1-70” c?ng là ??c quy?n mà ch? nh?ng ng??i dùng smartphone
HKPhone ???c h??ng, gián ti?p minh ch?ng cho s? t? tin c?a nhà s?n xu?t Hong Kong vào ch?t l??ng s?n ph?m.

Trong khi th? tr??ng Hà N?i ?ang th??ng xuyên r?i vào c?nh cháy hàng t?m th?i, thì t?i các t?nh thành khác, s? l??ng ??n ??t hàng m?i v?n liên
t?c g?i t?i showroom. Có th? d? báo r?ng tình tr?ng cháy hàng toàn qu?c các s?n ph?m Revo lõi kép có th? tái di?n trong nh?ng ngày t?i, hãng
HKPhone c?n chu?n b? t?t ?? gi?m tình tr?ng cháy hàng xu?ng m?c th?p nh?t có th?, ??m b?o ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a ng??i tiêu dùng.

Thông tin chi ti?t v? “s? ki?n 1-70” tham kh?o t?i www.hkphone.com.vn

H? th?ng showroom chính hãng HKPhone xem t?i ?ây

(Ngu?n: hkphone.com.vn) 
(560 bình ch?n, 8/10 ?i?m)
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