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Số: 01 Bình Dương	, ngày 07 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công thương các Tỉnh/ Thành phố: Tỉnh Bình Dương.

Tên thương nhân: CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam–Singapore

II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0797307007    Fax:    Email: DANGKYKHUYENMAI@AMWAY.COM

Mã số thuế: 3600817381

Người liên hệ: Trần Thùy Linh    Điện thoại: 0936186517

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:

1. Tên chương trình khuyến mại: 	NỘI DUNG CHẤT – NHÂN HIỆU PHẤT

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tỉnh Bình Dương.

3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ

thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 11/03/2022 đến ngày 31/10/2022.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các hàng hóa nằm trong Danh mục hàng kinh

doanh theo phương thức đa cấp của Công ty TNHH Amway Việt Nam (“Amway Việt

Nam”) đã thông báo đến Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng.

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: -900 phiếu mua hàng điện tử (e-voucher) của

Amway Việt Nam. Mỗi phiếu trị giá 300.000 VND

-120 kem đánh răng Fluoride đa năng Gliter trị giá 129.000/ sản phẩm (Giá bán dành cho



Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT)

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

Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam.

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: (900 x 300,000) + (120 x 129,000) =

285,480,000

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 	Trong 3 giai đoạn từ ngày 11/3/2022 đến

ngày 30/4/2022, từ ngày 1/6/2022 đến ngày 31/7/2022, từ ngày 1/9/2022 đến ngày

31/10/2022, Công ty Amway triển khai chương trình khuyến mại tên “NỘI DUNG CHẤT –

NHÂN HIỆU PHẤT” với thông tin chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham gia:

Tất cả Nhà Phân Phối của Công ty Amway thỏa mãn điều kiện của chương trình tại Mục 2

dưới đây.

2. Điều kiện tham gia trong mỗi giai đoạn:

-Đăng kí tham gia thử thách và hoàn thành các khóa học của Amway theo yêu cầu từ ngày

11/3/2022 - 31/3/2022 (giai đoạn 1); 1/6/2022 – 30/6/2022 (giai đoạn 2); 1/9/2022 -

30/9/2022 (giai đoạn 3)

-Thực hiện thử thách từ ngày 1/4/2022 - 30/4/2022 (giai đoạn 1); 1/7/2022-31/7/2022 (giai

đoạn 2); 1/10/2022 – 31/10/2022 (giai đoạn 3)

-Điều kiện thử thách:

-Nhà Phân Phối cần đăng bài viết trên Facebook cá nhân trong thời gian thực hiện thử thách.

Mỗi bài đăng đạt yêu cầu sẽ được tính 1 điểm và cần thỏa đồng thời các điều kiện:

Đăng bài viết ở chế độ công khai trên Facebook cá nhân và chia sẻ lại bài viết đó trên trang

nhóm facebook “Trẻ Từ Tâm - 3T”

Đính kèm Hashtag: #learnwithamway và 1 hashtag do Nhà Phân Phối tự chọn trong bài

đăng.

Nội dung đăng tải liên quan đến một trong các chủ đề :Sức khỏe – Dinh Dưỡng/ làm đẹp/

nấu ăn/ phong cách sống

Bài đăng phải là nội dung chính chủ do Nhà Phân Phối tự sáng tạo hoặc biên tập nội dung có

trích nguồn

3. Cách thức tham gia:

Bước 1: Nhà phân phối đăng ký tham gia chương trình qua đường link:

https://bit.ly/3LC3DrY

Bước 2: Nhà phân phối đăng bài đăng trên trang Facebook cá nhân và chia sẻ trên trang

nhóm Facebook “Trẻ Từ Tâm - 3T” theo yêu cầu tiêu chí mà ban tổ chức đưa ra tại Mục 2

nêu trên.

Cuối mỗi giai đoạn thử thách, tổng điểm của mỗi Nhà Phân Phối có được sẽ được tính bằng



Cuối mỗi giai đoạn thử thách, tổng điểm của mỗi Nhà Phân Phối có được sẽ được tính bằng

tổng số điểm thỏa điều kiện mà họ đạt được trong mỗi giai đoạn chơi.

4. Phần thưởng:

-Phần thưởng tuần: Vào mỗi tuần thực hiện thử thách thuộc mỗi giai đoạn, 10 Nhà Phân Phối

bất kì thực hiện thử thách và có bài đăng đạt yêu cầu trong tuần được ban tổ chức lựa chọn

sẽ nhận được giải thưởng mỗi Nhà Phân Phối là 01 (một) kem đánh răng Fluoride đa năng

Gliter trị giá 129.000/ sản phẩm (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT).

-Phần thưởng tháng: Nhà Phân Phối có tổng điểm từ 16 điểm trở lên trong mỗi giai đoạn

tham gia sẽ nhận được giải thưởng là 01 (một) phiếu mua hàng điện tử (e-voucher) của

Amway Việt Nam trị giá 300.000 VND.

5. Công bố kết quả:

Danh sách kết quả của chương trình NỘI DUNG CHẤT – NHÂN HIỆU PHẤT sẽ được

công bố trên trang nhóm FaceBook “Trẻ Từ Tâm – 3T”. Thời gian công bố kết quả và trao

thưởng phần thưởng tuần là vào Thứ 5 hằng tuần và phần thưởng tháng là vào ngày 15 của

tháng kế tiếp sau mỗi giai đoạn.

Lưu ý:

-Phiếu mua hàng điện tử của Amway Việt Nam áp dụng cho tất cả các sản phẩm được kinh

doanh bởi Amway Việt Nam và sử dụng trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành.

-Phiếu mua hàng điện tử không được quy đổi thành tiền mặt.

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))

CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM 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.

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên và đóng dấu)




















