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Thao To Phuong

From: Hang Truong Thi Thu
Sent: Friday, August 5, 2022 10:03 AM
To: Thao To Phuong
Subject: FW: Xác nhận đã nhận thư của Quý Doanh nghiệp Re: CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT 

NAM + G22.99-220712-020177 + ngày gửi 12.07.2022 [External Email]

Sct BD xác nhận lần 1 nè Thảo 
 
Thanks & Best regards, 
Hang Truong 
 
From: Sở Công Thương Bình Dương <bgdsctbd@gmail.com>  
Sent: Wednesday, July 13, 2022 4:31 PM 
To: prvs=6193b7c62b=hang.truong.thi.thu@amway.com 
Subject: Xác nhận đã nhận thư của Quý Doanh nghiệp Re: CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM + G22.99-220712-020177 
+ ngày gửi 12.07.2022 [External Email] 
 

External Email: This email originated outside of Amway. Please exercise caution with links and attachments.  

 
 
Kính gửi quý Công ty 
Hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại của Công ty đã gửi đến email của Sở Công Thương đã được chấp 
thuận 
Công ty có thể thực hiện chương trình đã thông báo (trong trường hợp không nhận được email phản hồi 
"không đồng ý" của Sở) 

Công ty vui lòng thực hiện đúng các nội dung khuyến mại đã đăng ký đến Sở Công Thương Bình Dương 
Tuân thủ các quy định tại Luật Thương mại,  Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại  và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 02743 822 563 (vào giờ làm việc) để được hướng dẫn. 
 
 
 
 
--  

To help protect your privacy, Microsoft Office prevented automatic download of this picture from the  
Internet.

 
Sở Công Thương Bình Dương 
Tầng 8A, TTHC tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
Điện thoại: 02743 500300/02743 822563 
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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 (4)
Hồ sơ đã được duyệt

Hồ sơ TBKM
Hồ sơ ĐKKM (0)
 Nộp Hồ Sơ Thông báo khuyến mại BẬT KHÍ TRONG LÀNH SỐNG KHỎE CHỦ ĐỘNG -THÁNG 8/2022

Hồ sơ khuyến mại - Xem

Mã hồ sơ 20269/TBKM-ON22

1. Tên chương trình khuyến mại

Tên BẬT KHÍ TRONG LÀNH SỐNG KHỎE CHỦ ĐỘNG -THÁNG 8/2022

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại

Địa bàn khuyến mại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ khuyến mại 1. Số 1 Nguyễn Thái 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 08/08/2022 đến 29/08/2022

Ghi chú thời gian

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại

Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại Máy lọc không khí ATMOSPHERE MINI™ trị giá 16.625.000 VND/ sản phẩm

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu

có)

1200

Đính kèm chi tiết hàng hóa khuyển

mại

Thông tin khuyến mại Sửa đổi bổ sung

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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Xuất xứ hàng hóa khuyển mại Nhập khẩu

Nhóm sản phẩm khuyển mại Sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại

Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến

mại

Bộ lọc thay thế cho máy lọc không khí ATMOSPHERE MINI™ trị giá 2.721.000
VND/ sản phẩm

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

Khách hàng - Giai đoạn 1: từ ngày 08/08/2022 đến ngày 09/08/2022 áp dụng cho
những Nhà Phân Phối đạt một trong 20 danh hiệu hiện tại bên dưới. •
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);

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 3.265.200.000 VNĐ

Bằng chữ ba tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại
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Nội dung khuyến mại Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 29/08/2022, Công ty Amway triển khai
chương trình khuyến mại tên “BẬT KHÍ TRONG LÀNH SỐNG KHỎE CHỦ
ĐỘNG”-THÁNG 8/2022 với nội dung chi tiết như sau:
• Giai đoạn 1: từ ngày 08/08/2022 đến ngày 09/08/2022 áp dụng cho

những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên (bao gồm
cả danh hiệu Platinum). • Giai đoạn 2: từ ngày 10/08/2022 đến ngày
29/08/2022 áp dụng cho những Nhà Phân Phối có danh hiệu hiện tại từ
Silver Producer đến Gold Producer (không bao gồm Nhà Phân Phối trong
Giai đoạn 1). 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.
Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại khi Nhà phân phối của
Công ty Amway tương ứng với từng giai đoạn mua sản phẩm MÁY LỌC
KHÔNG KHÍ ATMOSPHERE MINI™ trị giá 16.625.000 VND/ sản phẩm thì sẽ
được tặng Bộ lọc thay thế cho máy lọc không khí ATMOSPHERE MINI™ trị

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

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/









