
Quá trình nhận quà

Spring Treasure Hunt



Bước đầu tiên:

Đăng ký sản phẩm của bạn



Bước 1 : Đăng ký/Đăng nhập vào MSI Member Center



Bước 2 : Đến trang đăng ký sản phẩm 



Bước 3 : đăng ký sản phẩm mới 



Bước 4 : Nhấn vào Product để tìm hiểu cách xác nhận số sê ri của 

sản phẩm 

S/N number



Bước 5-1 : Điền vào số sê ri



Bước 5-2 : Điền vào số CHK



Bước 5-3 : Hoàn tất đơn đăng ký sản phẩm

Đừng quên tải 

lên hóa đơn mua 

hàng của bạn nhé!



Bước thứ hai:

Nhận quà khuyến mãi hợp lệ 



Bước 6-1 : Đến trang khuyến mãi “Promotions” và bấm Nhận 

quà (Redeem)

Easter Treasure Hunt

2022-04-11~2022-06-10

Monitor, Desktop



Bước 6 -2: Tải lên hình ảnh số xê ri sản phẩm, điền vào các thông 

tin được yêu cầu và nhấn Next

MEG X570S ACE MAX2021-

09-01

2021-09-01~2021-09-30

2021-09-01~2021-09-30

Back to School

4

Optix MPG341CQR
United States2022-04-11

Christmas Deals

2022-04-11~2022-05-10

2022-04-11~2022-05-10



Bước 7-1: Kiểm tra thông tin mà bạn điền vào và nhấn nút 

“Redeem”



Một ví dụ về tài liệu tải lên Documents

HÓA ĐƠN Số sê ri sản phẩm

PC Monitor

*Hãy chắc rằng bạn tải lên 2 loại tài liệu: 

1. Hóa đơn/Bằng chứng mua hàng :  1. Kênh bán hàng 2. Ngày mua hàng 3. Tên phiên bản món 

hàng

2. Số sê ri dán trên sản phẩm, không phải trên vỏ hộp (xem thêm hình ảnh trên đây)



Bước 7-2: Chờ đợi phản hồi từ Trung tâm dịch vụ khách hàng 

của MSI

*Xin lưu ý rằng tất cả các đơn sẽ mất từ 7 đến 14 ngày làm việc để xác nhận.



Kiểm tra trạng thái xét duyệt 

nhận quà của bạn



Bước 8: Chọn mục “Promotions” để kiểm tra tình trạng xác nhận 

của chương trình 

Easter 

Treasure 

Hunt

Optix MPG341CQR2022-04-11



Bằng cách nào có thể tải lên 

lại các tài liệu được yêu cầu?



Không đổi được quà bước 1: 

Nếu bạn nhận được thông báo như sau qua email

Nhấn link

Lý do cho việc 

không redempt 

được quà.

https://account.msi.com/login?ref=service



Không đổi được quà bước 2: 
Kế đó vào mục My Product: nhấn vào chương trình khuyến mãi có liên quan

Easter 

Treasure 

Hunt

Optix MPG341CQR2022-04-11



Không đổi được quà bước 3: 

Điền tất cả thông tin được yêu cầu và nhấn “Redeem”

2022-04-11 Optix MPG341CQR



Hoàn thành việc nhận quà



Làm sao để nhận quà?



Bước 9-1 : Kiểm tra phần quà của bạn trên hộp thư

Back to School steam code ?

60Steam code

Your Back to School steam code activation code is

https://www.game.co.uk/en/gifts-and-gadgets/pc-and-steam-cards/steam-cards/



Bước 9-2 : Kiểm tra trạng thái nhận quà của bạn trên MSI 

member center 

Easter 

Treasure 

Hunt
Optix MPG341CQR2022-04-11



Các câu hỏi thường gặp



Các câu hỏi thường gặp

Tại sao không có bất kỳ khuyến mãi nào liên quan trong trang tài khoản thành viên của tôi?

1. Kiểm tra xem phiên bản sản phẩm của bạn có hợp lệ hay không

2. Kiểm tra xem hóa đơn của bạn có trong giai đoạn khuyến mãi

3. Chắc rằng bạn đang sống trong khu vực có chương trình khuyến mãi

4. Chắc rằng bạn mua sản phẩm hợp lệ từ các đối tác chính thức của MSI tại khu vực bạn đang cư trú

Tôi nên làm gì nếu nhận được email báo rằng đơn đăng ký của tôi chưa được hoàn tất?

Hãy chắc rằng bạn đã cung cấp:

1. Hóa đơn/bằng chứng mua hàng có ngày mua, cửa hàng bạn mua và phiên bản sản phẩm của bạn

2. Hình số xê ri nằm ngay trên sản phẩm, không phải trong hộp bìa

Cần bao lâu để xử lý đơn đăng ký và khi nào tôi sẽ nhận được quà?

Tất cả đơn đăng ký có thể cần đến:

*Mã code điện tử - 7~14 ngày làm việc để xác nhận. 

*Phần quà vật lý- 8 -12 tuần để chuyển quà sau khi đơn của bạn được chấp thuận

Tại sao tôi không nhận được email nào sau khi tham gia chương trình?

Nếu bạn không nhận được bất kỳ email nào, hãy kiểm tra thư mục Spam và bỏ chọn lọc email. 

*Nếu có  thê m bất kỳ câu hỏi nà o, hã y và o 

https://account.msi.com/

https://account.msi.com/


Làm sao kích hoạt mã ví tiền 

trên nền tảng Steam



BƯỚC 1: 

https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode

BƯỚC 2: ĐĂNG NHẬP

Bạn có thể kích hoạt/nhận quà mã ví tiền trên Steam ở đâu?

https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode


BƯỚC 3: Nhập vào mã Steam Wallet 

Nếu bạn nhận được nhiều mã khác nhau, hãy nhập từng mã một 

Bạn có thể kích hoạt/nhận quà mã ví tiền trên Steam ở đâu?



Thành công



Thông báo lỗi

Mã số sẽ có dạng như sau: AAAAA-BBBBBB-CCCCC
***Mã Steam wallet chứa 15 ký tự



Intel®  Extreme 

Masters Certified PC


