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TRA CỨU HỒ SƠ MỘT CỬA

Mã số hồ sơ/Mã biên nhận

000.00.02.H13-210520-0029

Tra cứu

I.THÔNG TIN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục hành chính Thông báo hoạt động khuyến mại

Mã hồ sơ 000.00.02.H13-210520-0029

Ngày tiếp nhận 20/05/2021

Ngày hẹn trả kết quả 21/05/2021

Nơi nhận kết quả Trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ

Kết quả giải quyết Đã nhận kết quả

Thời hạn giải quyết theo quy định 1 Ngày

Phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính VNĐ

II.THÔNG TIN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

Tên tổ chức/cá nhân Công ty TNHH Amway Việt Nam

Số CMND/Số Thẻ căn cước/Mã số doanh nghiệp 002/QLCT-GCN

Địa chỉ Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu Công nghiệp Việt Nam–Singapore II-A

Số điện thoại 0902901625

Email dangkykhuyenmai@amway.com

Thành
phần
hồ sơ
nộp
gồm:

Bản
chính

Bản
sao

Bản
photo

1.Thông
báo
thực
hiện
khuyến
mại
theo
mẫu
quy
định

0 0 1 Phytopowder T6-2021_Cần Thơ.pdf 
 (http://motcua.lienthong.cantho.gov.vn/web/guest/download?
p_p_id=downloadfile_WAR_ctuniesbportlet&p_p_lifecycle=2&_downloadfile_WAR_ctuniesbportlet_javax.portlet.action=downloadFile&maS

III.TRẠNG THÁI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày thực
hiện

Công việc Nội dung Tổ chức/bộ phận/Cán bộ thực hiện Đơn vị

13:39
20/05/2021

Tiếp nhận, kiểm tra và trả kết
quả

Trần Thị Ngọc Quyên Thanh tra

 (/)
Công ty TNHH Amway Việt Nam 



http://motcua.lienthong.cantho.gov.vn/web/guest/download?p_p_id=downloadfile_WAR_ctuniesbportlet&p_p_lifecycle=2&_downloadfile_WAR_ctuniesbportlet_javax.portlet.action=downloadFile&maSo=33db9167d6723b4201f995cc382c1a3e
https://dichvucong.cantho.gov.vn/
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  Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ

  3A Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

  0292 - 3762333        baotri1cua@cantho.gov.vn

Đường dây nóng Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: Văn phòng UBND thành phố

  02 Hòa Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ - 02923817696 - pkstthc@cantho.gov.vn

 (http://ipv6-test.com/validate.php?url=https://dichvucong.cantho.gov.vn)

Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ

Kết nối Zalo

  Cổng thông tin điện tử TP Cần Thơ (http://cantho.gov.vn)

 (https://dichvucong.gov.vn)

Liên kết

 

14.740.125

Lượt truy cập

 (/)
Công ty TNHH Amway Việt Nam 



http://ipv6-test.com/validate.php?url=https://dichvucong.cantho.gov.vn
http://cantho.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.cantho.gov.vn/
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Xin chào, Nguyễn Thị Mai Nguyên 



  Sản phẩmMùa hè tràn đầy năng lượng cùn...

Mùa hè tràn đầy năng lượng cùng
PhytoPowder - Ưu đãi tháng 6/2021
CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder – Bột uống tăng cường năng lượng vị Chanh (Hộp nhựa) trị giá
803.000 VND / sản phẩm (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:
Thực phẩm bổ sung Nutrilite Phytopowder Electrolyte vị cam (Hộp nhựa) trị giá 803.000 VND / sản phẩm (Giá
bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT).

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

Đối tượng được khuyến mại:
Chương trình áp dụng cho Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại là một trong những danh hiệu hiện tại sau
đây: 
• Silver Producer (Bạc) 
• Gold Producer (Vàng) 
• Platinum (Bạch Kim) 
• Ruby (Hồng Ngọc) 
• Founders Platinum (Bạch Kim Cấp Cao) 
• Founders Ruby (Hồng Ngọc Cấp Cao) 
• Sapphire (Ngọc Bích)
• Founders Sapphire (Ngọc Bích Cấp Cao) 
• Emerald (Ngọc Lục Bảo) 
• Founders Emerald (Ngọc Lục Bảo Cấp Cao) 
• Diamond (Kim Cương) 
• Founders Diamond (Kim Cương Cấp Cao) 
• Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành) 
• Founders Executive Diamond (Kim Cương Điều Hành Cấp Cao) 
• Double Diamond (Kim Cương Đôi) 
• Founders Double Diamond (Kim Cương Đôi Cấp Cao) 
• Triple Diamond (Kim Cương Ba) 
• Founders Triple Diamond (Kim Cương Ba Cấp Cao) 
• Crown (Hoàng Quan) 
• Founders Crown (Hoàng Quan Cấp Cao) 
• Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ) 
• Founders Crown Ambassador (Hoàng Quan Đại Sứ Cấp Cao)

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình

Thời gian:Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 30/06/2021

http://www.khuyenmaihcmc.vn/trang-chu
http://www.khuyenmaihcmc.vn/trang-chu
http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham
http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham/p/mua-he-tran-day-nang-luong-cung-phytopowder-uu-dai-thang-6-2021
http://www.khuyenmaihcmc.vn/doanh-nghiep/p/cong-ty-tnhh-amway-viet-nam
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Tổng giá trị giải thưởng:642.400.000 VNĐ

Cơ cấu giải thưởng:
Không

Nội dung chương trình:
Công ty TNHH Amway Việt Nam (“Amway”) là công ty bán hàng theo phương thức đa cấp được Cục Cạnh
tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
số 002/QLCT-GCN lần đầu ngày 17/10/2014, gia hạn lần thứ 1 ngày 06/06/2019. Công ty Amway phát triển hệ
thống các danh hiệu và tưởng thưởng cho các Nhà phân phối gồm 23 danh hiệu được ghi nhận trong Kế
hoạch trả thưởng đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phê duyệt. Từ ngày 07/06/2021 đến hết
ngày 30/06/2021, Công ty Amway triển khai chương trình khuyến mại tên Mùa hè hứng khởi cùng
Phytopowder - Ưu đãi tháng 6/2021 với nội dung chi tiết như sau: 
Do đặc điểm của sản phẩm PhytoPowder hộp nhựa có thời hạn sử dụng ngắn (15 tháng), lô hàng các sản
phẩm PhytoPowder vị cam, chanh có hạn sử dụng đến Tháng 10, 11/2021 hoặc Tháng 12/2021 sẽ được Công
ty Amway áp dụng khuyến mại với nội dung như bên dưới. Đối tượng được hưởng khuyến mại là những Nhà
Phân Phối đã được Công ty công nhận danh hiệu để đảm bảo những Nhà Phân Phối này đã xây dựng được
một mạng lưới khách hàng thân thiết nhất định để sản phẩm được đến tay người tiêu dùng và tiêu thụ hết
trước ngày hết hạn, tránh trường hợp Nhà Phân Phối trữ hàng mà không thể tiêu thụ. 
Từ ngày 07/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ
Silver Producer (Bạc) trở lên khi mua 02 sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nutrilite Phytopowder Electrolyte vị
cam (Hộp nhựa) trị giá 803.000 VND / sản phẩm x 02 = 1.606.000 VND (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã
bao gồm VAT), sẽ được tặng 01 sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder – Bột uống tăng cường
năng lượng vị Chanh (Hộp nhựa) trị giá 803.000 VND / sản phẩm (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao
gồm VAT). 
Để xác định đối tượng Khách Hàng cho từng giai đoạn, Nhà Phân Phối có thể tự kiểm tra trên hệ thống trực
tuyến của Amway hoặc trực tiếp đến các trung tâm phân phối của Amway để mua sắm, nhân viên Amway sẽ
yêu cầu Nhà Phân Phối cung cấp mã số thành viên tại bước thanh toán để xác định danh hiệu hiện tại mà
Nhà Phân Phối đạt được trước khi áp dụng chương trình.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

 Chương
trình đặc biệt

Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 30/06/2021

 Hội nghị các
cấp lãnh đạo

Bắt đầu: 01/09/2020
Kết thúc: 31/08/2021

 Hội nghị
dành cho Nhà

Bắt đầu: 01/09/2020
Kết thúc: 31/08/2021

 Artistry
Passionista 2021

Bắt đầu: 08/12/2020
Kết thúc: 20/07/2021

 GIA ĐÌNH LÀ
SỐ 1 - Một hành

Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 30/06/2021

 Chương
trình đặc biệt

Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021

http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham/p/chuong-trinh-dac-biet-danh-cho-khach-hang-than-thiet-1
http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham/p/chuong-trinh-dac-biet-danh-cho-khach-hang-than-thiet-1
http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham/p/hoi-nghi-cac-cap-lanh-dao-amway-viet-nam-2021
http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham/p/hoi-nghi-cac-cap-lanh-dao-amway-viet-nam-2021
http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham/p/hoi-nghi-danh-cho-nha-phan-phoi-diamond-amway-viet-nam-2021
http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham/p/hoi-nghi-danh-cho-nha-phan-phoi-diamond-amway-viet-nam-2021
http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham/p/artistry-passionista-2021
http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham/p/artistry-passionista-2021
http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham/p/gia-dinh-la-so-1-mot-hanh-trinh-trieu-yeu-thuong
http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham/p/gia-dinh-la-so-1-mot-hanh-trinh-trieu-yeu-thuong
http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham/p/chuong-trinh-dac-biet-danh-cho-khach-hang-than-thiet-2021
http://www.khuyenmaihcmc.vn/san-pham/p/chuong-trinh-dac-biet-danh-cho-khach-hang-than-thiet-2021
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