
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
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Số: _______ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 ________________________ 

                                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm 2021 

                                                                                     

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 

                                       

Kính gửi: SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Tên thương nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIRECT SERVICES 

 

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, Số 37 Đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

Điện thoại: 1900.989.922 Email: chamsockhachhang@smartshoppingvn.com 

 

Mã số thuế: 0315049672 

 

Người liên hệ:        Điện thoại:  

 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DIRECT SERVICES thông báo chương trình khuyến mại như sau: 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “CHÀO KHÁCH HÀNG MỚI 2” 

 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh 

 

3. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng 

dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng 

hình thức giảm giá)  

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 19/4/2021 – 15/08/2021  

 

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Nhóm hàng đồ nội thất nhà bếp, đồ dùng gia đình, hàng hóa 

chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Hàng hóa chi tiết được đính kèm  

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):…………………………………………………………. 

 

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Giảm giá 50% . 

 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng 

mới tham gia mua sản phẩm của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIRECT 

SERVICES phân phối, Khách hàng đặt hàng bằng Đơn đặt hàng có code : 

VN_0421_TR1_SUPER_CLEANING_PKKZ_test từ Ca-ta-lô có mã code là: 

VN_0421_TR1_SUPER_CLEANING_CAT_test.  

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): Giảm 

50% cho bất kỳ một (01) sản phẩm đầu tiên nào mà Khách hàng lựa chọn trong danh sách sản 

phẩm được đính kèm.  

 

mailto:chamsockhachhang@smartshoppingvn.com


9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại:500.000.000 đồng  

 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

 

− Từ ngày 19/4/2021 – 15/08/2021, khi Khách hàng lần đầu mua sản phẩm do CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIRECT SERVICES phân phối, Khách hàng mới đặt sản 

phẩm bằng Đơn đặt hàng có code : VN_0421_TR1_SUPER_CLEANING_PKKZ_test 

từ Ca-ta-lô có mã code là: VN_0421_TR1_SUPER_CLEANING_CAT_test sẽ được áp 

dụng giảm 50% cho bất kỳ một  sản phẩm đầu tiên nào được Khách hàng lựa chọn có 

trong danh sách sản phẩm khuyến mại được đính kèm. 

 

− Điều kiện áp dụng: 

 

• Đặt hàng bằng Đơn đặt hàng có code: 

VN_0421_TR1_SUPER_CLEANING_PKKZ_test từ Ca-ta-lô có mã code là: 

VN_0421_TR1_SUPER_CLEANING_CAT_test 

• Khách hàng chọn bất kỳ 01 sản phẩm yêu thích, kể cả sản phẩm có giá trị cao nhất  

• Điền tên sản phẩm, mã sản phầm mà Khách hàng lựa chọn vào ô khung trên Đơn 

đặt hàng  

• Đơn đặt hàng phải được thực hiện trong thời gian chương trình khuyến mại (tính 

theo dấu bưu điện); đã được điền đầy đủ tên sản phẩm, mã sản phầm; phải còn 

nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá, mất góc… Không chấp nhận bản sao 

• Chỉ áp dụng cho Đơn hàng thỏa mãn đầy đủ điều kiện, mã code, và áp dụng 1 lần 

duy nhất cho Khách hàng mới. Đơn hàng thanh toán đầy đủ nghĩa là hoàn thành các 

bước đặt hàng, thanh toán và gửi Đơn đặt hàng cùng chứng từ thanh toán qua đường 

bưu điện về cho công ty đến hết 15/08/2021  (tính theo dấu bưu điện ngày nhận).  

 

− Để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mại, khách hàng có thể gửi email yêu cầu 

cho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIRECT SERVICES qua Zalo Smart 

Shopping 0329.883.884; hoặc gọi điện thoại tới số 1900.989.922 (từ 08h00 đến 17h00 

từ thứ Hai đến thứ Sáu) hoặc gửi về HUB – A19/12 Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. địa chỉ liên lạc: 178/8 Nguyễn Văn Thương. 

P.25, Quận Bình Thạnh - TPHCM 

 

 

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của 

từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân 

cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ 

khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa 

thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm): không có 

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIRECT SERVICES cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.  

          

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIRECT 

SERVICES 

 
 


