
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM
CÔNG TY TNHH SEACRET

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:Thưởng 5.000 

BV điểm doanh số cho Nhà phân phối trực tiếp tiêu thụ 

mỗi Bộ sản phẩm Đại sứ 1 hoặc Bộ sản phẩm Đại sứ 2 

trong thời gian khuyến mãi.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Bộ sản phẩm Đại sứ 1 

hoặc Bộ sản phẩm Đại sứ 2

Hình thức khuyến mại:Tổ chức chương trình khách hàng 

thường xuyên

Đối tượng được khuyến mại:Tất cả Nhà phân phối 

SEACRET

Địa điểm:Quận 1

Thời gian:Từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020

Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ

Cơ cấu giải thưởng:Thưởng 5.000 BV điểm doanh số cho 

Nhà phân phối trực tiếp tiêu thụ mỗi Bộ sản phẩm Đại sứ 

1 hoặc Bộ sản phẩm Đại sứ 2 trong thời gian khuyến mãi. 

Lưu ý: - Điều kiện đạt cấp bậc được quy định tại Kế hoạch 

trả thưởng của Công ty TNHH Seacret đã được Cục cạnh 

tranh và bảo vệ người tiêu dùng phê duyệt. - Chuyến du 

lịch Hồ Tràm sẽ khởi hành từ Hồ Chí Minh. - Nhà phân 

phối không được chuyển giao, chuyển nhượng giải 

thưởng cho người khác - Giải thưởng không có giá trị quy 

đổi thành tiền mặt, sản phẩm hay bất kỳ hình thức nào 

khác - Trong trường hợp nhà phân phối không tham gia 

chuyến đi vì bất cứ lí do gì, Công ty TNHH Seacret không 

chịu trách nhiệm hoàn tiền cho chuyến đi, hay quy đổi giải 

thưởng thành tiền mặt, sản phẩm hay bất kì hình thức 

nào. - Chương trình không áp dụng cho: + Nhà phân phối 

đạt thưởng và yêu cầu trả hàng, hoàn tiền theo chính sách 

trả hàng của Seacret cho những đơn hàng đặt mua trong 

thời gian khuyến mại.

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


Nội dung chương trình:Thưởng 5.000 BV điểm doanh 

số cho Nhà phân phối trực tiếp tiêu thụ mỗi Bộ sản 

phẩm Đại sứ 1 hoặc Bộ sản phẩm Đại sứ 2 trong thời 

gian khuyến mãi. Lưu ý: - Điều kiện đạt cấp bậc được 

quy định tại Kế hoạch trả thưởng của Công ty TNHH 

Seacret đã được Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu 

dùng phê duyệt. - Chuyến du lịch Hồ Tràm sẽ khởi hành 

từ Hồ Chí Minh. - Nhà phân phối không được chuyển 

giao, chuyển nhượng giải thưởng cho người khác - Giải 

thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, sản 

phẩm hay bất kỳ hình thức nào khác - Trong trường hợp 

nhà phân phối không tham gia chuyến đi vì bất cứ lí do 

gì, Công ty TNHH Seacret không chịu trách nhiệm hoàn 

tiền cho chuyến đi, hay quy đổi giải thưởng thành tiền 

mặt, sản phẩm hay bất kì hình thức nào. - Chương trình 

không áp dụng cho: + Nhà phân phối đạt thưởng và yêu 

cầu trả hàng, hoàn tiền theo chính sách trả hàng của 

Seacret cho những đơn hàng đặt mua trong thời gian 

khuyến mại.


