
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ QUÀ TẶNG

MSI 35TH ANNIVERSARY



1. Bước 1: Đăng ký sản phẩm của bạn
2. Bước 2: Đăng ký chương trình khuyến mãi hợp lệ
3. Kiểm tra tình trạng đăng ký quà tặng của bạn
4. Làm sao để upload lại các chứng từ được yêu

cầu cung cấp thêm?

5. Nhận thưởng ở đâu?

6. Thắc mắc khác



Bước 1:

Đăng ký sản phẩm của bạn



Bước 2: Đăng ký/Đăng nhập vào MSI Member Center



Bước 2: Truy cập trang đăng ký sản phẩm



Bước 3: Chọn Đăng ký sản phẩm mới



Bước 4: Bấm chọn sản phẩm để xem cách nhận biết số S/N

Số S/N



Bước 5-1 : Điền số S/N và bấm chọn Đăng ký



Bước 5-2 : Điền số CHK



Bước 5-3 : Hoàn thành bảng đăng ký thông tin sản phẩm

Đừng quên upload 

Hóa đơn mua hàng



Bước 2: Đăng ký chương trình

khuyến mãi hợp lệ



Bước 6-1: Chọn mục“Khuyến mại”
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Bước 6-2: Upload hình chụp số S/N, hoàn thành bảng

đăng ky thông tin và chọn “Tiếp theo”



Bước 7-1: Kiểm tra lại thông tin bạn đã cung cấp và

bấm “Redeem”



Ví dụ về các hình chụp tài liệu được yêu cầu

HÓA ĐƠN MUA HÀNG Số S/N trên sản phẩm

PC Màn hình

*Hãy kiểm tra chắc chắn rằng bạn đã upload đủ 2 loại chứng từ: 
1. Hóa đơn mua hàng/ phiếu xuất kho:  1. Nơi mua hàng 2. Ngày mua hàng 3. Model sản phẩm

đã mua
2. Số S/N trên sản phẩm, không phải trên hộp (như ví dụ bên trên)



Bước 7-2: Chờ phản hồi từ MSI Customer Service

*Hãy nhớ rằng tất cả các yêu cầu đăng ký sẽ mất từ 7-14 ngày kiểm tra thông tin



Kiểm tra tình trạng đăng

ký quà tặng của bạn



Bước 8: Chọn “Khuyến Mại” để kiểm tra tình trạng đăng

ký



Làm sao để upload lại các

chứng từ được yêu cầu cung

cấp thêm?
(Áp dụng cho các yêu cầu đăng ký thất bại)



Bước 1: 

Nếu bạn nhận được thông báo trong hộp Mail

Bấm link này

Lí do bạn đăng ký

không thành công



Bước 2: 

Sau đó vào mục “Khuyến Mại”, và bấm “Đăng ký lại



Bước 3: 

Cung cấp thông tin được yêu cầu và bấm “Redeem”



Hoàn thành Redeem



Nhận thưởng ở đâu?



Bước 9-1 : Kiểm tra mail thông báo
*Quz8 -12 weeks after your redemption got approved



Bước 9-2 : Kiểm tra tình trang đăng ký quà tại MSI 

member center 
* Quà tặng hiện vật sẽ được vận chuyển trong vòng 8 -12 tuần kể từ khi  đăng ký quà tặng của 
bạn được duyệt



Thắc mắc khác



Thắc mắc

Tại sao không có khuyến mãi liên quan trong MSI Member Center của tôi?

1. Kiểm tra lại model sản phẩm của bạn có hợp lệ
2. Kiểm tra lại hóa đơn của bạn có nằm trong thời gian khuyến mãi

3. Chắc chắn răng khu vực bạn sống nằm trong khu vực áp dụng khuyến mại của chương trình

4. Chắc chắn rằng bạn mua sản phẩm tại cửa hàng MSI chính hãng

Tôi phải làm gì khi nhận được mail thông báo phần đăng ký của tôi chưa hoàn thành

Chắc chắn rằng bạn đã cung cấp:

1. Hóa đơn mua hàng gồm ngày mua hàng, nơi mua hàng và model đã mua

2. Hình chụp số SN trên sản phẩm không phải trên hộp đựng

Phần đăng ký sẽ xem xét trong bao lâu và khi nào tôi sẽ nhận được quà tặng? 

* Mã quà tặng điện tử - xem xét trong 7-14 ngày làm việc. 

* Hoàn Tiền- 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo xác nhận thành công

* Quà tặng hiện vật – 8 -12 tuần kể từ khi  đăng ký quà tặng của bạn được duyệt

Tại sao tôi không nhận được email nào?

Nếu bạn không nhận được email, kiểm tra hộp thư Spam

* Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: https://account.msi.com/

https://account.msi.com/



