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ส่งต่อความสุขและความสนุกในช่วงเทศกาลนี้
ด้วยตานานความอร่อยจากมอนเดลีซ

กรุงเทพฯ, 17 ธันวาคม 2563 – บริษทั มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จากัด ผูน้ าด้านขนม
และของว่างระดับโลก ร่วมต้อนรับและสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขในช่วงส่งท้ายปลายปี ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รบั ความนิยมจากคนทัวโลก
่
เปิ ดตัว ชุด “OREO Tumbler” จากโอรีโอ (OREO) ที่มาพร้อมบรรจุภณ
ั ฑ์
ลวดลายพิเศษ ลิมเิ ต็ด เอดิชนั ่ เต็มไปด้วยความสนุ กสนาน พร้อมแนะนาแครกเกอร์ ริทซ์ (Ritz) ในกล่อง
ลายคริส ต์มาสและกวางเรนเดีย ร์ส วยหรู และขาดไม่ได้กับ ช็อ กโกแลตแบรนด์ระดับ โลก ทอปเบอโรน
(Toblerone) และแคดเบอรี (Cadbury) ที่มาพร้อมกับบรรจุภณ
ั ฑ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับช่วงเทศกาลทีม่ ใี ห้
เลือกหลากหลายลวดลาย สร้างความประทับใจให้ทงั ้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั

ผลิตภัณฑ์ชุด “OREO Tumbler” เปิ ดตัวเพื่อมอบประสบการณ์การแบ่งปั นความสุขครัง้ ใหม่ โดดเด่นด้วย
พรีเมียมแก้ว น้ าลวดลายสนุ กสนาน มีให้เลือกสะสม 4 ลาย มาพร้อมฟี เ จอร์สุดพิเศษฝาแก้ว น้ าด้า นบน
สามารถนามาใส่นมหรือเครื่องดื่มตามชอบเพื่อ เติมเต็มรสชาติความอร่อยของคุกกี้โอรีโอตามสโลแกน “บิด
ชิมครีม จุ่มนม”นอกจากนี้ มอนเดลีซยังได้เตรียมคุกกีโ้ อรีโอ รสช็อกโกแลตและรสวานิลลา ในบรรจุภณ
ั ฑ์ลมิ ิ
เต็ด เอดิชนั ่ ด้วยลวดลายพิเศษเต็มไปด้วยสีสนั และความสนุ กสนานของช่วงเทศกาล และแครกเกอร์ ริทซ์
(Ritz) รสดัง้ เดิมในกล่องลายคริสต์มาสและกวางเรนเดียร์สวยหรู พร้อมช่องเขียนคาอวยพรสาหรับส่งต่อ
ความสนุกสุขสันต์ให้แก่ผรู้ บั
สาหรับแฟนๆ ช็อกโกแลต ทอปเบอโรนกลับมาพร้อมกับแพ็กเกจดีไซน์พเิ ศษสาหรับช่วงเทศกาลโดยเฉพาะ
ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทรงสามเหลีย่ ม สีทอง สวยหรู มีให้เลือก 3 ขนาด ทัง้ รสชาติชอ็ กโกแลตนมล้วน และคละ 3 รส
ยอดนิยม ได้แก่ ช็อกโกแลตนม ดาร์กช็อกโกแลต และไวท์ชอ็ กโกแลต พร้อมด้วยช็อกโกแลตแคดเบอรีมาใน
บรรจุ ภัณ ฑ์ล วดลายเทศกาลคริส ต์ ม าสแสนน่ า รัก ที่มีใ ห้เ ลือ ก 3 รสชาติ ได้แ ก่ รสช็อ กโกแลตนม รส
ช็อกโกแลตนมผสมเฮเซลนัท และรสช็อกโกแลตนมผสมอัลมอนด์ นอกจากนี้ชอ็ กโกแลตแคดเบอรียงั เอาใจ
แฟนๆ ด้วยการการเปิ ดตัว CDM Christmas Friends ช็อกโกแลตนมขนาด 20 กรัม บรรจุ 5 ชิ้นทีม่ าพร้อม
ลวดลายการ์ตูนสุดน่ารักสะท้อนความสุขแห่งการเฉลิมฉลอง เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย

พิเศษสุดกับโปรโมชันเพื
่ ่อเติมเต็มประสบการณ์การแบ่งปั นความสุข รับฟรี หมอนพับโอรีโอสโนว์แมนที่
เป็ นได้ทงั ้ เบาะพิงหลัง เบาะรองนัง่ และหมอนมือสอด มูลค่า 89 บาท เมื่อซือ้ คุกกีโ้ อรีโอหรือแครกเกอร์รทิ ซ์
รสใด ขนาดใดก็ได้ ครบ 149 บาท ตัง้ แต่วนั นี้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด พร้อมรับฟรี กระเป๋ าผ้าคริสต์มาส
ลิมเิ ต็ด เอดิชนั ่ มูลค่า 79 บาท เมื่อซื้อช็อกโกแลตทอปเบอโรนหรือแคดเบอรี รสใดขนาดใดก็ได้ ครบ 199
บาท ตัง้ แต่วนั นี้จนถึง 5 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าของจะหมด หาซื้อผลิตภัณฑ์จากมอนเดลีซได้ท่ี
ร้านสะดวกซื้อ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าชัน้ นาทัวประเทศและทางอี
่
คอมเมิรซ์ ได้แก่ Lazada
Shopee และ JD Central
###

เกี่ยวกับมอนเดลีซ ประเทศไทย
บริษทั มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จากัด เป็ นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ซึ่งจาหน่ายสินค้าในกว่า 150
ประเทศทัวโลก
่
เรามีพนั ธกิจหลักในการส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม โดยเราเป็ นผูน้ าด้านขนมและของว่างในประเทศไทยด้วยแบ
รนด์ดงั มากมาย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรังเดนที
่
น ลูกอมคลอเร็ท คุก้ กี้โอรีโอ คุก้ กี้ชพิ ส์อะฮอย คุก้ กี้ลู แคร็กเกอร์รทิ ส์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี
ช็ อ กโ กแล ต ทอ ปเบอ โ ร น แล ะ ชี ส ฟิ ล าเดล เฟี ย ส ามาร ถ ดู ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย ว กั บ มอ น เดลี ซ อิ น เต อ ร์ เ น ชั น แน ล ไ ด้ ท่ี
www.mondelezinternational.com หรือกดติดตามทวิตเตอร์ www.twitter.com/MDLZ
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