
MỪNG SỰ KIỆN RA MẮT THƯƠNG HIỆU
CÔNG TY TNHH SEACRET

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:thưởng vé 

máy bay hai chiều đến Thành phố Hồ Chí Minh dành 

cho 01 người tham dự sự kiện ra mắt thương hiệu 

Seacret diễn ra tại sảnh Lotus, khách sạn Rex, HCM 

ngày 15/11/2020 hoặc phiếu mua hàng Seacret trị 

giá 3.000.000 VND

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Mỹ phẩm SEACRET

Hình thức khuyến mại:Bán hàng, cung ứng dịch vụ 

có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch 

vụ

Đối tượng được khuyến mại:Tất cả Nhà phân phối 

của SEACRET

Địa điểm:Quận 1

Thời gian:Từ ngày 28/10/2020 đến ngày 

11/11/2020

Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ

Cơ cấu giải thưởng:Thưởng vé máy bay hai chiều 

đến Thành phố Hồ Chí Minh dành cho 01 người 

tham dự sự kiện ra mắt thương hiệu Seacret diễn ra 

tại sảnh Lotus, Khách sạn Rex, TPHCM ngày 

15/11/2020 hoặc phiếu mua hàng Seacret trị giá 

3.000.000 VND, đối tượng là: - Nhà phân phối chưa 

đạt cấp bậc Đồng: mua đơn hàng trị giá 1000 BV trở 

lên - Nhà phân phối đã đạt cấp bậc Đồng hoặc cao 

hơn mua đơn hàng 250 BV trở lên - Nhà phân phối 

đạt danh hiệu mới cấp bậc Đồng hoặc cao hơn

http://www.khuyenmaihcmc.vn/doanh-nghiep/p/cong-ty-tnhh-seacret


Nội dung chương trình:Thưởng vé máy bay hai chiều 

đến Thành phố Hồ Chí Minh dành cho 01 người tham 

dự sự kiện ra mắt thương hiệu Seacret diễn ra tại sảnh 

Lotus, Khách sạn Rex, TPHCM ngày 15/11/2020 hoặc 

phiếu mua hàng Seacret trị giá 3.000.000 VND, đối 

tượng là: - Nhà phân phối chưa đạt cấp bậc Đồng: mua 

đơn hàng trị giá 1000 BV trở lên - Nhà phân phối đã 

đạt cấp bậc Đồng hoặc cao hơn mua đơn hàng 250 BV 

trở lên - Nhà phân phối đạt danh hiệu mới cấp bậc 

Đồng hoặc cao hơn Lưu ý: - Nhà phân phối được sử 

dụng phiếu mua hàng để mua các sản phẩm của 

Seacret tại bất kỳ thời điểm nào sau khi đạt thưởng -

Nhà phân phối được thanh toán lại tiền vé máy bay sau 

ngày 15/11/2020 khi và chỉ khi: Nhà phân phối cung 

cấp cho Công ty đầy đủ hóa đơn và vé máy bay với tên 

hành khách trùng khớp với tên người đạt thưởng, 

người đạt thưởng có tham gia sự kiện của Seacret tổ 

chức vào ngày 15/11/2020 tại sảnh Lotus, khách sạn 

Rex. - Vé máy bay sẽ được hoàn trả theo số tiền thực tế 

trên hóa đơn mua vé và không vượt quá 3.000.000 

đồng. - Không áp dụng chính sách trả hàng, hoàn tiền 

đối với đơn hàng có sử dụng phiếu mua hàng được 

thưởng - Trong trường hợp Nhà phân phối đã nhận 

thưởng, và có yêu cầu trả hàng, hoàn tiền cho đơn 

hàng đặt mua trong thời gian khuyến mại, Seacret sẽ 

khấu trừ 3.000.000 VND, hoặc số tiền Nhà phân phối 

đã được hoàn trả để mua vé máy bay trên tổng số tiền 

hoàn lại sau khi đã trừ tất cả các khoản phí theo chính 

sách trả hàng và hoàn tiền của Seacret.


