
Hướng dẫn 

nhận khuyến mãi 



Bước 1:   Truy cập trang Hội viên MSI 

Click the icon 



Bước 2: Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản hội viên 

1. Lựa chọn ngôn ngữ 

2. Tạo tài khoản theo hướng dẫn hoặc 

đăng nhập bằng tài khoản Google/ 

Facebook 

1 

2 



Bước 3: Tiến hành đăng kí sản phẩm 

1 

2 

1. Chọn “MY PRODUCT” 

2. Chọn “ + Product Registration” 



Bước 4: Lựa chọn loại sản phẩm 

Lựa chọn loại sản phẩm của bạn từ danh sách 



Điền số SERIAL NUMBER của màn hình 

Bạn có thể xem hướng 

dẫn để tìm được số 

S/N bằng cách click 

vào đây. 

Bước 5: Nhập số SERIAL NUMBER 



Bước 6: Lựa khuyến mãi mà bạn muốn tham gia 

1. Chọn “PROMOTIONS” 

2. Chọn khuyến mãi mà bạn muốn tham gia 

2 

1 



Bước 7: Đọc kỹ và đồng ý với điều khoản chương trình 

Đọc và Đồng ý với điều khoản khi tham gia 

chương trình 



STEAM Wallet Code sẽ được gửi 

đến tài khoản email dùng để 

đăng kí tài khoản hội viên MSI. 

Mouse pad SteelSeries QCK 

PRISM sẽ được gửi đến địa chỉ 

mà bạn cung cấp. 

 

Điền thông tin vào các ô nhập 

thông tin. 

Các ô đánh dấu * là thông tin bắt 

buộc phải điền. 

Bước 8: Cung cấp địa chỉ mà bạn sẽ dùng để nhận quà 



Bước 9: Cung cấp hóa đơn mua hàng 

Chắc chắn rằng hóa đơn thể hiện đầy đủ Tên cửa hàng, Tên 

sản phẩm và Ngày mua hàng. Nếu không quy trình nhận 

thưởng có thể sẽ không được chấp nhận. 

 

Hệ thống sẽ hiển thị sản phẩm mà bạn đã 

đăng kí và các chương trình khuyến mãi 

liên quan đến sản phẩm đó khi bạn chọn 

mục Redeem. 

Tải lên hóa đơn mua hàng và điền số hóa đơn # 

Xem trang kế tiếp để 

biết ví dụ về hóa đơn 

mua hàng. 
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1 
ABC PC BUILD 

2 

Hóa đơn mẫu 

Hãy chắc chắn rằng hóa đơn mà bạn cung cấp thể 

hiện đầy đủ các thông tin 

1. Tên cửa hàng 

2. Ngày mua hàng 

3. Tên sản phẩm 



Nhận thưởng thôi! 

Sau khi MSI xác nhận bạn đủ điều kiện tham gia khuyến 

mãi, sẽ mất từ 2 đến 4 tuần để nhận được Mouse pad 

SteelSeries (không tính thời gian cho thủ tục Hải Quan 

và các vấn đề phát sinh khi vận chuyển) và 2 tuần để 

MSI gửi STEAM Wallet Code bằng email cho bạn. 



Bước 1: Sử dụng STEAM Wallet code bằng STEAM 

Tạo mới hoặc đăng nhập tài khoản STEAM sẵn có  



Bước 2: Nhập STEAM Wallet Code mà bạn nhận được từ MSI 

 

Nhập STEAM Wallet Code mà  bạn nhận được từ MSI 

 



Ví dụ 




