
MUA 3 TẶNG 1
CÔNG TY TNHH SEACRET

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:1. Sản 

phẩm dòng Green line Bao gồm: - SEACRET AGE 

DEFYING REFRESH VITAMIN-RICH MOISTURIZER trị 

giá 3.098.000 VNĐ/sản phẩm - SEACRET AGE 

DEFYING REGAIN EYE CREAM trị giá 2.675.000 

VNĐ/sản phẩm - SEACRET AGE DEFYING 

REHYDRATE VITAMIN-RICH NIGHT CREAM 

2.987.000 VNĐ/sản phẩm - SEACRET AGE DEFYING 

RESTORE FACE SERUM trị giá 3.076.000 VNĐ/sản 

phẩm - SEACRET AGE DEFYING REVIVE EYE SERUM 

trị giá 3.076.000 VNĐ/sản phẩm (Giá bán trên là giá 

bán đã bao gồm VAT dành cho Khách hàng VIP của 

Công ty TNHH Seacret) 2. Túi vải Canvas trị giá 

89.000 VNĐ/túi

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Sản phẩm dòng 

Green line, bao gồm: - SEACRET AGE DEFYING 

REFRESH VITAMIN-RICH MOISTURIZER trị giá 

3.098.000 VNĐ/sản phẩm - SEACRET AGE DEFYING 

REGAIN EYE CREAM trị giá 2.675.000 VNĐ/sản 

phẩm SEACRET AGE DEFYING REHYDRATE 

VITAMIN-RICH NIGHT CREAM 2.987.000 VNĐ/sản 

phẩm - SEACRET AGE DEFYING RESTORE FACE 

SERUM trị giá 3.076.000 VNĐ/sản phẩm - SEACRET 

AGE DEFYING REVIVE EYE SERUM trị giá 3.076.000 

VNĐ/sản phẩm (Giá bán trên là giá bán đã bao 

gồm VAT dành cho Khách hàng VIP của Công ty 

TNHH Seacret)

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


Hình thức khuyến mại:Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ 

không thu tiền

Đối tượng được khuyến mại:áp dung cho tất cả Khách 

hàng VIP của Công ty TNHH Seacret (Theo quy định của Kế 

hoạch trả thưởng đã đăng ký với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 

người tiêu dùng 

http://phienbancu.vcca.gov.vn/doc/529202021414PMseacr

etkhtt.pdf)

Địa điểm:Quận 1

Thời gian:Từ ngày 18/07/2020 đến ngày 29/08/2020

Tổng giá trị giải thưởng:120.000.000 VNĐ

Cơ cấu giải thưởng:Không có

Nội dung chương trình:Trong thời gian diễn ra chương 

trình khuyến mại, tất cả các Khách hàng VIP của Công ty 

TNHH Seacret khi mua tối thiểu 3 sản phẩm bất kỳ thuộc 

dòng Green line trên một đơn hàng, sẽ được tặng thêm 1 

sản phẩm tùy chọn cùng dòng Green line có giá trị bằng 

hoặc thấp hơn giá trị của các sản phẩm thấp nhất thuộc 

dòng Green line trong đơn hàng đặt mua và 1 túi vải 

Canvas trị giá 89.000 VNĐ. Lưu ý: - Không giới hạn số 

lượng sản phẩm trong một đơn hàng, ví dụ: Khách hàng 

mua 6 sản phẩm, sẽ được tặng thêm 2 sản phẩm và 2 túi 

vải Canvas; mua 9 sản phẩm sẽ được tặng thêm 3 sản 

phẩm và 3 túi vải Canvas. - Chính sách đổi trả hàng hóa 

được áp dụng tương tự như Nhà phân phối của Công ty 

TNHH Seacret (được quy định trong Quy tắc hoạt động đã 

đăng ký với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng 

http://phienbancu.vcca.gov.vn/doc/529202021414PMseacr

etqthd.pdf) - Sản phẩm được tặng không có điểm doanh 

số (BV) và không có điểm hoa hồng (CV).


