
Work Hard Chill Hard

Proses Penukaran Hadiah



1. Langkah pertama: daftarkan produk Anda

2. Langkah kedua: redeem promosi yang 

memenuhi syarat

3. Periksa status redeem Anda

4. Bagaimana cara mengupload ulang

dokumen yang diminta?

5. Bagaimana cara mendapatkan hadiahnya?

6. FAQ



First step:

Daftarkan produk Anda



Step 1 : Daftar/Login ke MSI Member Center



Step 2 : Buka halaman pendaftaran produk



Step 3 : Daftarkan produk baru



Step 4 : Klik pada produk untuk mempelajari cara
mengidentifikasi nomor S/N

S/N number



Step 5-1 : Isi nomor S/N dan klik Daftar



Step 5-2 : Isi nomor CHK



Step 5-3 : Lengkapi form pendaftaran produk

Jangan lupa untuk

upload invoice!



Langkah Kedua:

Redeem promosi yang 

memenuhi syarat



Step 6-1: Buka halaman“Promotions”

Work Hard Chill Hard

2022-03-01 – 2022-04-30

2022-03-01 – 2022-04-30



Step 6-2: Upload foto nomor SN produk, isi informasi yang 
diperlukan dan klik “Next”



Step 7-1: Periksa kembali informasi yang telah Anda

lengkapi, dan klik “Redeem”



Contoh dari Dokumen yang perlu diupload

INVOICE Product S/N

PC Monitor

* Pastikan Anda telah mengupload 2 item : 

1. Invoice/Bukti Pembelian :  1. Nama Toko Pembelian 2. Tanggal Pembelian 3. Nama Model

Pembelian

2. S/N number pada fisik produk, tidak pada packaging (tampilkan seperti contoh atas)



Step 7-2: Menunggu feedback dari MSI Customer  Service

*Perlu diingat bahwa semua aplikasi mungkin memerlukan waktu hingga 7 – 14 hari

kerja untuk diverifikasi.



Langkah Ketiga:

Periksa status 

redeem Anda



Step 8: Pilih “Promotions” untuk periksa status review



Langkah Keempat:

Bagaimana cara upload 

ulang dokumen yang 

diminta?



Langkah kegagalan redeem 1:Jika Anda menerima

pemberitahuan di email Anda

Cek link

Alasan redeem 

gagal



Langkah kegagalan redeem 2: 

Kemudian buka halaman “Promotions”, dan klik“Redeem

Again”



Langkah Kegagalan Redeem 3: 

Isi informasi yang dibutuhkan dan klik “Redeem”



Redeem Selesai



Langkah Kelima :

Bagaimana cara

mendapatkan

hadiahnya?



Step 9-1 : Periksa bukti email bahwa redeem Anda telah

sukses

Back To Modern - Notice

*Hadiah Fisik akan dikirimkan dalam waktu 8 -12 minggu setelah penukaran Anda disetujui



Step 9-2 : Periksa status redeem Anda di MSI member 

center.
*Hadiah Fisik akan dikirimkan dalam waktu 8 -12 minggu setelah penukaran Anda disetujui



FAQ



FAQ

Mengapa tidak ada promosi relatif di akun pusat anggota saya?

1. Periksa apakah produk Anda memenuhi syarat model

2. Periksa apakah invoice pembelian Anda dalam periode yang memenuhi syarat

3. Pastikan wilayah tempat tinggal Anda berada di wilayah yang memenuhi syarat untuk promosi

Apa yang harus saya lakukan jika saya menerima email yang memberitahukan bahwa klaim saya tidak lengkap?

Harap pastikan bahwa Anda telah memberikan:

1. Faktur/bukti pembelian yang meliputi tanggal pembelian, toko pembelian, dan model produk pembelian

2. Foto nomor SN yang ada di fisik produk itu sendiri, bukan di kemasannya

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses aplikasi dan kapan saya akan menerima hadiah saya?

Semua aplikasi mungkin menggunakan:

*Kode digital - 7~14 hari kerja untuk diverifikasi.

*Cashback - 30 hari kerja setelah menerima surat konfirmasi sukses redeem telah sukses

*Hadiah Fisik - 8 -12 minggu untuk dikirimkan setelah penukaran Anda disetujui

Mengapa saya tidak menerima email apa pun setelah partisipasi saya?

Jika Anda belum menerima email, silakan periksa folder spam Anda dan nonaktifkan filter email Anda.

*Jika ada pertanyaan lagi, jangan ragu untuk bertanya di https://register.msi.com/

https://register.msi.com/



