HONOR ၏ ျ္မန္မာႏိုငငင
န ံ ပထ္ဆံငး Flagship Store ဖြင့လ
န ွန
HONOR ၏ အေရ႕ေတမငနအမရ လငပနငမနး တႏိုငးခ ်ဲ႕ေဆမငနရြကန္ႈ လ္နးွစနတြငန အဓႏိုက ္တနေက မကနတငနာႏိုငငနခ်ဲ့
ရမနကမ
င ၊န ျ္မန္မ၊ ဇမနမဝါရီလ ၂၈၊ ၂၀၁၈ - လူငယနဆမန၊ ဆမနး
Honor ္ ၄ငနး၏ ပထ္ဆံငးေ

မ flagship store ကႏိုင ျ္မန္မာႏိုငငနငံ၊ ရမနကငမန္္ႏိုိဳ႕တြငန ဖြငန့လွနခ်ဲ့

ာႏိုငငနငံရပနျခမးျခား၌ ပထ္ဆံငး ဖြင့လ
န ွနေ
ေျခလ္နး

မ ဆႏိုငငနျဖွန

ွနတွနခင လ္နးာႏိုငငနခ်ဲ့ျခငနးလျနးျဖွန

“ျ္မန္မာႏိုငငနငံက ွမး

ံငး

ွနတီထြငန္ႈျပျန့ဝ္ပီး ေခတန္ီ

ံငး

မ

ျန္။ ကင္ၸဏီအတြကန ၂၀၁၈ ခငာွနတြငန

ျန့အေလ မကန Honor ၏ အေရ႕ေတမငနအမရေဒ

တြငနး ေွ းကြကနခ ်ဲ႕ထြငန္ႈတြငန

ျန္။

ူေတြကႏိုင ေက းဇူးတငမန္ျပမနတ်ဲ့အေမမ်ဲ္ ဒီ flagship store ကႏိုင ဖြငန့လွနလႏိုငကနတမပ်ဲ ျဖွနပါတယန္။ ဒီေဒ

Honor အေမမ်ဲ္ အေရးပါတ်ဲ့ အခမနးကကကေမ ပါဝငနရ္ယန့အတြကန ဝ္နး
ျ္မန္မွမး

ျန့ ကငမနအ္တနတံဆႏိုပနျဖွနေ

တြငနး္မ

မ္ႏိုပါတယန္။ Honor ရ်ဲ႕ ထူးျခမးတ်ဲ့ ကငမနအ္တနတံဆႏိုပနကႏိုင

ူေတြ ဘယနလႏိုငျ္ငနလ်ဲဆႏိုငတမကႏိုငလျနး ေွမငန့ ကျန့ရတမလျနး ွႏိုတနလႈပနရမးွရမတွနခငျဖွနပါတယန္။” ဟင Honor ၏

စကၠဌ Geroge Zhao ္ ေျပမ ကမးခ်ဲ့

ျန္။ “ယေမ္ဆႏိုငငနဖြင့ပ
န က
ြ်ဲ
Honor ရ်ဲ႕ အေရ႕ေတမငနအမရ လငပနငမနးတႏိုငးခ ်ဲ႕ ေဆမငနရြကန္ႈ

လ္နးွစနအတြကန အဓႏိုက္တနေက မကနတွနခင ဆႏိုငကနထူာႏိုငငနခ်ဲ့ျခငနးပ်ဲ ျဖွနပါတယန္။ ေမမကန ၃ ာွန္မ Honor က ထႏိုပနတမနး smartphone
မံပါတန ၅ ေမရမထႏို၊ ေမမကန ၅ ာွနအတြငနး္မ ထႏိုပနဆံငး ၃ ေမရမထႏို ေရမကနရႏိုလမ္ယနလႏိုင္ ယံင ကျနထမးပါတယန္။”
ဒွနဂ ွနတယနအ

ငးံ ျပိဳ

ူ္ မးအတြကန က္မၻ႕ထႏိုပနတမနး e-brand တွနခငျဖွန

ထငတနကငမန္ မးကႏိုင ာႏိုႈငနးယစနယွဥ္၍ ္ရေ
္

ထငတနလငပနခ်ဲ့ေ

မ

မ ေွ းာႈမနးခ ိဳႏို

ကငမနပွၥျနး္ မး

ေွ းာႈမနး္ မးျဖငန့ ထငတနလငပနခ်ဲ့ျခငနးျဖွန
smartphone ေလမက၏ ျပငနးထမနေ

ျန

မ္ႈ္ မးျဖငန့ အ

ံငးျပိဳ

ေခတနအ္ီဆံငးာငန့

ထူးျခမးေ

မ gamer ္ မးအတြကန အ

ေခ မေ္ြ႕ေ
4. Honor

ငန့ေတမနဆံငးျဖွန

မွြမျဖငန့ အ

Holly 6 - ေွ းာႈမနးခ ႏိုိဳ

ေရြးခ ယနာႏိုငငနေ

္ မးကႏိုင

ံငးျပိဳလႏိုင
မ္ႈ

ျန္။ Honor

လူငယန္ မးတတနာႏိုငငနေ

မ

မ ေွ းာႈမနးျဖငန့ ထငတနလငပနေမ္ပီး

ျန့ ဖငမနး္မ ရမးပါးလ

ျန္။ Flagship store ကႏိုင

ျန့ smartphone ျဖွန္ပီး ရငပနထြကနလပျကနေျမ္ႈကႏိုင

ျန္။

မ စေရမပွတႏိုငငနျဖငန့ ျပိဳလငပနထမး

မ user experience ေပးအပနာႏိုငငန

3. Honor 6X - ေွ းာႈမနးခ ိဳႏို

feature

မ

ျန္။

1. Honor 7X – Honor ၏ ပထ္ဆံငး FullView Display ပါဝငန
2. Honor V9 Play - ႐ိုးႏိုငးရငနးေ

မ

မ ယစန္ပႏိုိဳငန္ႈတြငန ေမမကနက ္က မနခ်ဲ့
ြမး္ျန ျဖွန

ျန ္ပႏိုိဳငနဆႏိုငငန္ႈကငနး္်ဲေ
့

ူအမးလံငးအတြကန ယူေဆမငနလမ္ျန ျဖွန

ျန္။ ယခငလႏိုင ွြ္နးေဆမငနရျနျ္ငန့္မး္ပီး လကနလ္နး္ီာႏိုငငနေ

Honor ၏ ထႏိုပနတမနး ကငမနပွၥျနး ၄ ခငျဖငန့ ဖြငန့လွန

လႏိုငအပနေ

ျန့အေလ မကန Honor

ျန့ smartphone ျဖွန္ပီး ဒီဇႏိုငငနးေ

ပနလပ

က်ဲ့

ႏိုင္

ျန္။
ူ္ မးအတြကန အ

အျပျန့ရႏိုေ

မ အေကမငနးဆံငး smartphone ျဖွန

မ

ငန့ေတမနဆံငး smartphone ျဖွန

ွြ္နးေဆမငနရျနျ္ငန့ smartphone

ျန္။
ျဖွန္ပီး

လကနလ္နး္ီ

ျန္။

“ံဒီ ဖငမနး ၄ လံငးက Honor ရ်ဲ႕ ထငတနကငမနေတြ အမးလံငးလႏိုငပ်ဲ အခ ကန ၃ ခ ကန္မ စီးေဆမငနေမတယန္။ ပထ္အခ ကနက ဒီဖငမနး ၄ လံငး္မ
မျနးပျမ feature အ
အခ ကနကေတမ့ ္ ိဳႏိုးဆကန

ွနေတြ ပါဝငနတယန၊ ဒငတႏိုယအခ ကနက ဒီဇႏိုငငနးပငႏိုငနး္မလျနး ဆမနး
ွန ဒွနဂ ွနတယန လူငယနေတြအတြကန အဆငန

ွနထမးတယန၊ ္ပီးေတမ့ အေရးအႀကီးဆံငး

ငန့ ျဖွနေအမငန ထငတနလငပနထမးျခငနး ျဖွနပါတယန္။” ဟင

George

Zhao

္

ေျပမ ကမးခ်ဲ့

ျန္။

“ျ္မန္မာႏိုငငနငံအတြကန

အေကမငနးဆံငး

Honor

ထငတနကငမနေတြကႏိုင

ယူေဆမငနလမဖႏိုင္

ေ္ မနလငန့ထမးပါတယန္။”
ဆႏိုငငနဖြင့ပ
န ြ်ဲ အထႏို္နးအ္တနအေမမ်ဲ္ Honor Myanmar flagship store ကႏိုင လမေရမကနေလ့လမ
ွီွစနထမးပါတယန္။ ဆႏိုငငနဖြင့ပ
န ေ
ြ်ဲ မ္ ဇမနမဝါရီလ ၂၈ ရကန္မ ပထ္ဆံငး လမေရမကနေလ့လမ
လကနေဆမငနရရႏို

ြမး္မ ျဖွနပါတယန္။ ထႏိုငေမ္တြငန လမေရမကနေလ့လမ

ူအမးလံငး

ူ္ မးအေမျဖငန့လျနး အထူးွီွစနထမး

ကႏိုငလျနး ရရႏို္ျန ျဖွန

ျန္။ ဖြင့ပ
န ေ
ြ်ဲ မ္တြငန Honor ္ႏိုငဘႏိုငငနးဖငမနးကႏိုင

ျန့ လကနေဆမငန္ မးကႏိုငရရႏို္ျန ျဖွန္ပီး ၁၀၀၀၀ က ပနတမန gift voucher

ျန္။

Honor flagship store ဆႏိုငငနကႏိုင အ္တန ၁၃၉၊ လလမလ္နး အလယနဘေလမကန၊ လ
ထူးျခမးေ

ူ ၅၀ အေမမ်ဲ္ Honor မမး ကပန္ မးကႏိုင

ျန ္ႏိုငဘႏိုငငနးဖငမန ၈ လံငး၊ smart wristband အခင

၂၀ာငန့ အျခမး Honor ္ ထငတနကငမန္ မးွြမးကႏိုင ရယူာႏိုငငန္ျန့ ကံွ္နး္်ဲ အွီအွစနလျနးရႏို
ဝယနယူအမးေပး

ူ္ မးအတြကန ဆင္်ဲေပါငနး္ မးွြမးကႏိုင

မ gadget ္ မးကႏိုင လမေရမကနေလ့လမရမန ဖႏိုတနေခခအပနပါ

မ္္ႏိုိဳ႕မယန၊ ရမနကငမန္္ႏိုိဳ႕တြငန ဖြင့လ
န ွနထမး္ပီး

ျန္။

Honor အေ ကမငနး
Honor

ျန smartphone e-brand တြငန ဦးေဆမငနေမ

"For the Brave" ဆႏိုင

ူျဖွန္ပီး Huawei Group ၏ လကနေအမကနတြငနရႏို

ျ့နအတႏိုငငနး လူငယန္ မး၄ငနးတငငႏို္၏ ွႏိုတနကူးအႏို္န္ကန္ မးကႏိုင ေဖမနေဆမငနာႏိုငငနေွရမန

အေတြ႕အႀကံိဳ္ မး၊ ေဆမငနရြက္
န ႈကႏိုင အမးေပးအမးေျ္မကနျပိဳကမ တီထြငနွ္နး
အွစနတွႏိုငကန

တီထြငန

ထငငတနလငပနလ ကနရႏို

အ္တနတံဆႏိုပန္ မးာင့န္တူဘ်ဲ
အွစနအ္္်ဲေပးွြ္နးေမ

အ

ံငးျပိဳ

ျန္။

ူ္ မးအတြကန

ႏိုင္

တီထြငနထငတနလငပနျခငနးအမးျဖင့န
ေမမကနဆံငးေပခ

https://www.facebook.com/HonorMyanmar/
https://twitter.com/Honorglobal
https://www.instagram.com/honorglobal/
https://www.youtube.com/honorglobal
ယ
ြ ရ
န မန

Burson-Marsteller Hong Kong
Miranda Xie
miranda.xie@bm.com
Eliza Cheung
eliza.cheung@bm.com

မ

ျ့န ထငငတနကငမနပွၥျနး္ မးကႏိုင

မျနးပျမ္ မးာင့န

ႏိုရလ
ႏို ႏိုငပါက www.hihonor.com / www.hihonor.com/mm/index.html

https://www.facebook.com/honorglobal/

မလြမနေကမငနး္ြမေ
န

Honor

ျန္။

အျခမးအခ ကနအလကန္ မး

္ီဒယ
ီ မ္ မးဆကန

ဤ

ွန္ႈ္ မးကႏိုင ေပးွြ္နး ာႏိုငငန

ျန္။ ၄ငနး၏ ေဆမငနပငဒန

ျန

အျခမးေ

မ

တီထြငန္ႈ္ မးကႏိုင

