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Thông tin tài khoản 

Thông tin định danh (/p/home/dvc-thong-tin-tai-khoan.html)

Thông tin mở rộng (/p/home/dvc-thong-tin-tai-khoan-mo-rong-doanh-
nghiep.html)

Quản lý dịch vụ công 

Dịch vụ công của tôi (/p/home/dvc-dich-vu-cong-cua-toi.html)

Thông báo hoạt động khuyến mại (/p/home/dvc-thong-bao-hdkm.html)

Danh sách giao dịch thuế (/p/home/dvc-danh-sach-giao-dich-thue.html)

Tài liệu (/p/home/dvc-giay-to-ca-nhan.html)

Tiện ích (/p/home/dvc-tien-ich.html)
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Câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn sử dụng (dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html)

Liên kết tài khoản (/p/home/dvc-lien-ket-mot-cua.html)

Thông báo (0) (/p/home/dvc-thong-bao.html)

Tìm kiếm

Sở Công Thương - Tỉnh Bình Dương

18/02/2022

Xem giấy tờ

Gửi phản ánh

Đã tiếp nhận

  RẤT HÀI LÒNG   HÀI LÒNG   KHÔNG HÀI LÒNG

Thông báo khuyến mại

Chi tiết tình trạng hồ sơ : G22.99-220217-020047

Đơn vị thực hiện

Tất cả

Trạng thái hồ sơ

Tất cả
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Cơ quan chủ quản: Văn phòng Chính phủ  www.dichvucong.gov.vn

Tổng đài hỗ trợ: 18001096  Email: dichvucong@chinhphu.vn
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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.H13-220217-0028

Ngày tiếp nhận 17/02/2022

Ngày hẹn trả kết quả 18/02/2022

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

Đơn vị nộp hồ sơ Sở Công Thương

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 0912161294

Email dangkykhuyenmai@amway.com

Thành
phần
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nộp
gồm:

Bản
chính

Bản
sao

Bản
photo

1.Thông
báo
thực
hiện
khuyến

0 0 1 CTKM T3.2022 - Nutrilite&AmwayHome tặng Olive Oil - 17 Feb - CT.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

TRA CỨU HỒ SƠ MỘT CỬA

Mã số hồ sơ/Mã biên nhận

000.00.02.H13-220217-0028

Tra cứu

 (/)
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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

14:26
17/02/2022

Tiếp nhận, kiểm tra và trả kết
quả

Một cửa sở Công thương Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả

  Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ

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

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   1022 (tel:1022)   pkstthc@cantho.gov.vn (mailto:pkstthc@cantho.gov.vn)

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

  0292 - 3762333 (tel:02923762333)        baotri1cua@cantho.gov.vn (mailto:baotri1cua@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)

 (https://tinnhiemmang.vn/danh-ba-tin-nhiem/dichvucongcanthogovvn-1637057134)

Liên kết

 

19.244.907

Lượt truy cập

 (/)
CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM 



Đã kết nối EMC(http://ttgs.aita.gov.vn)
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Xin chào, Nguyễn Thị Mai Nguyên



Nộp hồ sơ

Mới (0)

Chờ bổ sung (0)

Đang xử lý (0)

Từ chối & hủy (9)

Hồ sơ đã được duyệt

Hồ sơ TBKM

Hồ sơ ĐKKM (0)

 Nộp Hồ Sơ Thông báo khuyến mại Khai mở cơ hội cùng bộ đôi hoàn hảo

Mã hồ sơ 3991/TBKM-ON22

1. Tên chương trình khuyến mại

Tên Khai mở cơ hội cùng bộ đôi hoàn hảo

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại

Địa bàn khuyến mại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ khuyến mại 1. 391 Điện Biên Phủ , Phường 4 , Quận 3
2. Số 1 Nguyễn Thanh Bình , Quận Tân Bình

Đính kèm chi tiết địa chỉ khuyến

mại

3. Hình thức khuyến mại

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

4. Thời gian khuyến mại

Từ ngày 02/03/2022 đến 21/03/2022

Ghi chú thời gian Từ ngày 02/03/2022 đến hết ngày 03/03/2022 và từ ngày 05/03/2022 đến hết
ngày 21/03/2022, chia làm 3 giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 1: 02/03/2022 : Áp dụng cho Nhà phân phối có danh hiệu hiện tại từ
Platinum trở lên. Giới hạn 5 suất khuyến mại/ 1 nhà phân phối

- Giai đoạn 2: 03/03/2022 (từ 9 giờ sáng): Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối &
Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm cả những Nhà phân phối ở Giai đoạn 1.
Giới hạn 3 suất khuyến mại/ 1 Nhà phân phối, Khách hàng Nhà phân phối.
- Giai đoạn 3: 05/03/2022 (từ 9 giờ sáng) – hết ngày 21/03/2022: Áp dụng cho tất
cả Nhà phân phối & Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm cả những Nhà phân
phối ở Giai đoạn 1,2. Không giới hạn số lượng suất khuyến mại/ 1 Nhà phân
phối, Khách hàng Nhà phân phối.

Hồ sơ khuyến mại - Xem

TẢI MẪU XÁC NHẬNTẢI MẪU XÁC NHẬN

http://www.khuyenmaihcmc.vn/trang-chu
http://www.khuyenmaihcmc.vn/trang-chu
http://www.khuyenmaihcmc.vn/nop-ho-so
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5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại

Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại Áp dụng cho 42 mã hàng hóa trong �le đính kèm

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu

có)

Đính kèm chi tiết hàng hóa khuyển

mại

Xuất xứ hàng hóa khuyển mại Cả hai

Nhóm sản phẩm khuyển mại Khác (Thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm dành cho
chế độ ăn đặc biệt)

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại

Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến

mại

Dầu Olive Nguyên Chất Amway Queen Extra Virgin Olive Oil (1 lít) trị giá 104.000
VND / sản phẩm.

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

Khách hàng Tất cả Nhà Phân Phối và khách hàng Nhà Phân Phối, chia thành 3 giai đoạn như
sau:
- Giai đoạn 1: 02/03/2022 : Áp dụng cho Nhà phân phối có danh hiệu hiện tại từ
Platinum trở lên. Giới hạn 5 suất khuyến mại/ 1 nhà phân phối

- Giai đoạn 2: 03/03/2022 (từ 9 giờ sáng): Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối &
Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm cả những Nhà phân phối ở Giai đoạn 1.
Giới hạn 3 suất khuyến mại/ 1 Nhà phân phối, Khách hàng Nhà phân phối.
- Giai đoạn 3: 05/03/2022 (từ 9 giờ sáng) – hết ngày 21/03/2022: Áp dụng cho tất
cả Nhà phân phối & Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm cả những Nhà phân
phối ở Giai đoạn 1,2. Không giới hạn số lượng suất khuyến mại/ 1 Nhà phân
phối, Khách hàng Nhà phân phối.

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

Cơ cấu Không.

Đính kèm cơ cấu

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

Bằng số 3.249.792.000 VNĐ

Bằng chữ ba tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi hai nghìn đồng

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

Đính kèm nội dung khuyến mại

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))

Văn bản thỏa thuận/hợp đồng giữa

các thương nhân cùng thực hiện

chương trình

Giấy ủy quyền (nếu có)

Giấy tờ khác (Chứng nhận chất

lượng hàng hóa khuyến mại/ Bản

sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu…)

(nếu có)

Mẫu in và đóng dấu

Phương thức xác thực In hồ sơ, đóng dấu, ký tên, ghi rõ họ tên người ký

Công ty TNHH Amway Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại tên
“Khai mở cơ hội cùng bộ đôi hoàn hảo” với nội dung chi tiết như sau:
- Giai đoạn 1: 02/03/2022 : Áp dụng cho Nhà phân phối có danh hiệu hiện tại
từ Platinum trở lên. Giới hạn 5 suất khuyến mại/ 1 nhà phân phối

- Giai đoạn 2: 03/03/2022 (từ 9 giờ sáng): Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối
& Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm cả những Nhà phân phối ở Giai
đoạn 1. Giới hạn 3 suất khuyến mại/ 1 Nhà phân phối, Khách hàng Nhà
phân phối.
- Giai đoạn 3: 05/03/2022 (từ 9 giờ sáng) – hết ngày 21/03/2022: Áp dụng cho
tất cả Nhà phân phối & Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm cả những Nhà
phân phối ở Giai đoạn 1,2. Không giới hạn số lượng suất khuyến mại/ 1 Nhà

phân phối, Khách hàng Nhà phân phối.
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

BỎ QUABỎ QUA

Trụ sở chính: 163 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ liên hệ: 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Ðiện thoại: (84-8)38.239.572 -  Fax: (84-8)38.239.571. Email: info@khuyenmaihcmc.vn 

@2009 Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh - Website được xây dựng bởi FEOS 

http://www.feosco.com/


2/23/22, 3:51 PM Tra cứu vận đơn | 247Express - nhanh hơn bạn nghĩ

https://247post.vn/dinh-vi-buu-pham/50016699778 1/3

Trang chủ | Tra cứu vận đơn

ĐỊNH VỊ BƯU PHẨM

Đơn hàng 5001��9977�

Loại dịch vụ Chuyển phát nhanh

Số kiện 1

Dịch vụ cộng
thêm

Báo phát

Người ký
nhận

_LONG

Nơi đi Quận Mười một, HỒ CHÍ MINH

Nơi đến
SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI-Quận Cầu
Giấy, HÀ NỘI

5001��9977� - Phát thành công

17-02-2022 17:15

Nhập hệ thống

17-02-2022 17:40

Đang vận chuyển

1�-02-2022 14:20

Đang phát

1�-02-2022 14:33

Đã phát

Danh sách

17-02-2022 17:15 Quận 11 Nhập hệ thống

17-02-2022 17:37 Quận 11 Đóng gói

17-02-2022 17:40 Quận 11 Đang chuyển tiếp

17-02-2022 1�:52 Khai thác vùng 3A Đang chuyển tiếp

1�-02-2022 12:54 Khai thác vùng 1A Đến bưu cục
MAYCHIACHON
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1�-02-2022 13:01 Khai thác vùng 1A Đóng gói

1�-02-2022 13:39 Khai thác vùng 1A Đang chuyển tiếp

1�-02-2022 14:20 Duy Tân Đến bưu cục

1�-02-2022 14:20 Duy Tân Giao bưu tá phát

1�-02-2022 14:20 Duy Tân Đi phát

1�-02-2022 14:33 Duy Tân Phát thành công

Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy

A77 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
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Văn phòng Hà Nội: Tầng 30 Tòa nhà Handico, Đường Phạm
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info@247post.vn

(02�) 73020 247

Giấy chứng nhận Đăng kí Kinh doanh số: 0304043037

do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày:
20/10/2005

Về chúng tôi:

Giới thiệu 247Express

Bảng giá

Mạng lưới bưu cục

Tuyển dụng

Quy trình chuyển phát

Câu hỏi thường gặp

Hỗ trợ khách hàng:

Chỉ tiêu thời gian toàn trình

Vật phẩm cấm gửi và gửi có điều kiện

Chính sách bồi thường

Quy định về khiếu nại

Chính sách bảo mật

Tra Cứu Mã Vận Đơn

Trang web của chúng tôi đang sử dụng cookies để hỗ trợ nâng cao trải nghiệm người dùng và
chất lượng trang khi truy cập. Để tìm hiểu về các cookies chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách
bảo mật. Nếu bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi, vui lòng nhấp vào nút “Đồng ý” để tiếp tục
sử dụng trang web.

ĐỒNG ÝĐỒNG Ý

https://247post.vn/ve-chung-toi
https://247post.vn/dich-vu
https://247post.vn/diem-gui-hang
https://247post.vn/tuyen-dung
https://247post.vn/quy-trinh-nghiep-vu-chuyen-phat
https://247post.vn/hoi-dap
https://247post.vn/chi-tieu-thoi-gian-toan-trinh
https://247post.vn/vat-pham-cam-gui-va-gui-co-dieu-kien
https://247post.vn/dinh-vi-buu-pham/chinh-sach-boi-thuong
https://247post.vn/dinh-vi-buu-pham/quy-dinh-ve-khieu-nai
https://247post.vn/chinh-sach-bao-mat
https://247post.vn/chinh-sach-bao-mat


2/23/22, 3:51 PM Tra cứu vận đơn | 247Express - nhanh hơn bạn nghĩ

https://247post.vn/dinh-vi-buu-pham/50016699778 3/3

Kết Nối Với Chúng Tôi

Liên hệ Hotline

1900 �9�0

©2005 All Rights Reserved by 247post.vn

Tra Cứu Mã Vận Đơn

Trang web của chúng tôi đang sử dụng cookies để hỗ trợ nâng cao trải nghiệm người dùng và
chất lượng trang khi truy cập. Để tìm hiểu về các cookies chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách
bảo mật. Nếu bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi, vui lòng nhấp vào nút “Đồng ý” để tiếp tục
sử dụng trang web.

ĐỒNG ÝĐỒNG Ý

https://www.facebook.com/247post.vn
https://www.instagram.com/247express
https://www.youtube.com/channel/UC2cFeTMDhfi1vtXNDSYBNrQ
http://247post.vn/
https://247post.vn/chinh-sach-bao-mat


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 2 năm 2022

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Số:

- Tên thương nhân: CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Phường
Vĩnh Tân, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương

- Địa chỉ trụ sở chính:

1. Tên chương trình khuyến mại: Khai mở cơ hội cùng bộ đôi hoàn hảo

- Điện thoại: 06503801180 Fax: 06503801330 Email: dangkykhuyenmai@amway.com

- Người liên hệ: Nguyễn Thị Mai Nguyên Điện thoại: 0797307007

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 AMWAY VIỆT  NAM thông  báo  chương
trình khuyến mại như sau:

- Mã số thuế: 3600817381

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

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

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 02/03/2022 đến ngày 21/03/2022

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại : Áp dụng cho 42 mã hàng hóa trong file đính kèm

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6 . Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Dầu Olive Nguyên Chất Amway Queen Extra Virgin Olive Oil (1 lít)
trị giá 104.000 VND / sản phẩm.

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Tất cả Nhà Phân Phối và khách hàng Nhà Phân Phối, chia thành 3 giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 1: 02/03/2022 : Áp dụng cho Nhà phân phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên. Giới hạn
5 suất khuyến mại/ 1 nhà phân phối
-  Giai  đoạn 2: 03/03/2022 (từ 9 giờ sáng):  Áp dụng cho tất  cả Nhà phân phối  & Khách hàng Nhà phân
phối,  bao  gồm cả  những  Nhà  phân  phối  ở  Giai  đoạn  1.  Giới  hạn  3  suất  khuyến  mại/  1  Nhà  phân  phối,
Khách  hàng  Nhà  phân  phối.
- Giai đoạn 3: 05/03/2022 (từ 9 giờ sáng) – hết ngày 21/03/2022: Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối &
Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm cả những Nhà phân phối ở Giai đoạn 1,2. Không giới hạn số lượng
suất khuyến mại/ 1 Nhà phân phối, Khách hàng Nhà phân phối.

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

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 3.249.792.000

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
Công ty TNHH Amway Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại tên “Khai mở cơ hội cùng bộ đôi hoàn
hảo” với nội dung chi tiết như sau:
- Giai đoạn 1: 02/03/2022 : Áp dụng cho Nhà phân phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên. Giới hạn
5 suất khuyến mại/ 1 nhà phân phối
- Giai đoạn 2: 03/03/2022 (từ 9 giờ sáng): Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối & Khách hàng Nhà phân
phối, bao gồm cả những Nhà phân phối ở Giai đoạn 1. Giới hạn 3 suất khuyến mại/ 1 Nhà phân phối,
Khách hàng Nhà phân phối.
- Giai đoạn 3: 05/03/2022 (từ 9 giờ sáng) – hết ngày 21/03/2022: Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối &
Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm cả những Nhà phân phối ở Giai đoạn 1,2. Không giới hạn số lượng
suất khuyến mại/ 1 Nhà phân phối, Khách hàng Nhà phân phối.
Để xác định đối tượng Khách Hàng cho từng giai đoạn, Nhà Phân Phối có thể tự kiểm tra trên hệ thống

Mã hồ sơ: Chưa cấp



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.
Trong thời gian khuyến mại, khi Nhà Phân Phối và khách hàng Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway
Việt Nam tương ứng với từng giai đoạn mua đơn hàng các sản phẩm thuộc 42 mã hàng hóa liệt kê tại mục
5 với trị giá hóa đơn từ 3.500.000 VND trở lên (Giá đã bao gồm VAT) thì Nhà Phân Phối/ Khách hàng Nhà
phân phối sẽ được nhận 1 sản phẩm Dầu Olive Nguyên Chất Amway Queen Extra Virgin Olive Oil (1 lít). Số
lượng sản phẩm được nhận sẽ tương ứng với giá trị của từng hóa đơn. Tuy nhiên, Nhà Phân Phối, Khách
Hàng Nhà Phân Phối không được cộng dồn giá trị giữa các hóa đơn khác nhau. (Tổng giá trị khuyến mãi
chiếm 3%).
Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, 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)).

11.

- Văn bản thỏa thuận/hợp đồng giữa các thương nhân cùng thực hiện chương trình.

- Giấy ủy quyền.

Hồ sơ gửi kèm:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM cam kết  thực  hiện  đúng và  hoàn toàn chịu  trách  nhiệm về  chương trình
khuyến mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Mã hồ sơ: Chưa cấp


