














CÔNG TY TNHH AMWAY

VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ALS2023 Bình Dương	, ngày 17 tháng 02 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: Phạm Thị Trúc Giang          Điện thoại: 0909 277 507

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: 	Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2023

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

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

mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/09/2022 đến ngày 31/08/2023.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các sản phẩm được kinh doanh bởi Amway Việt

Nam.

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tham gia Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt

Nam 2023 (miễn phí) do Amway Việt Nam tài trợ tại Nhật Bản (dự tính 5 ngày 4 đêm, trong

năm 2024).



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 có

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 35.701.425.000 VND

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 	Khi Nhà Phân Phối của Amway Việt

Nam thuộc đối tượng và đạt được các điều kiện quy định dưới đây, sẽ được tham gia “Hội

nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2023” (miễn phí) tại Nhật Bản (dự tính 5 ngày 4

đêm). Ước tính 454 người tham gia chương trình với tổng chi phí ước tính là

35.701.425.000VND / 454 người.

Đối tượng tham dự:

oĐược Amway Việt Nam gửi thư mời tham dự.

oĐã tham dự hội nghị Platinum do Amway Việt Nam tổ chức.

oTuân thủ các Quy tắc ứng xử của Amway Việt Nam.

oKhông có các khoản nợ quá hạn.

oLà Nhà Phân Phối đang hoạt động (bán hàng, tuyển dụng, tham dự huấn luyện, hội họp...).

Điều kiện tham dự của Nhà Phân Phối:

oĐạt danh hiệu từ Platinum trở lên trong năm tài chính 2023 (từ 01/09/2022 – 31/08/2023).

oĐạt ít nhất 152.000 Giá Trị Điểm Nhóm trong giai đoạn từ 01/09/2022 – 31/08/2023.

oĐạt ít nhất 1.200 Giá Trị Điểm Cá Nhân trong giai đoạn từ 01/09/2022 – 31/08/2023.

oCó ít nhất 6 tháng có Giá Trị Điểm Cá Nhân 0 trong giai đoạn từ 01/09/2022 – 31/08/2023.

(Sau đây gọi tắt là “Nhà Phân Phối Đủ Điều Kiện”)

Ngoài ra, khi Nhà Phân Phối Đủ Điều Kiện đáp ứng thêm:

oCó ít nhất 6 Nhánh 21% (là nhánh có ít nhất 1 Nhà Phân Phối tuyến dưới đạt 21% Hoa

Hồng Thành Tích) trong năm tài chính 2022 (từ 01/09/2021 – 31/08/2022), và trong năm tài

chính 2023 (từ 01/09/2022 – 31/08/2023) có bảo trợ và tăng trưởng thêm từ 6 đến 10 Nhánh

21% so với năm tài chính 2022 thì Nhà Phân Phối sẽ có quyền dẫn kèm theo 01 trẻ em là con

hợp pháp của Nhà Phân Phối; hoặc

oCó ít nhất 6 Nhánh 21% (là nhánh có ít nhất 1 Nhà Phân Phối tuyến dưới đạt 21% Hoa

Hồng Thành Tích) trong năm tài chính 2022 (từ 01/09/2021 – 31/08/2022), và trong năm tài



chính 2023 (từ 01/09/2022 – 31/08/2023) có bảo trợ và tăng trưởng từ 11 Nhánh 21% trở lên

so với năm tài chính 2022 thì sẽ có quyền dẫn kèm theo 02 trẻ em là con hợp pháp của Nhà

Phân Phối;

Lưu ý:

•Trong trường hợp Amway Việt Nam không tổ chức được chuyến đi do điều kiện bất khả

kháng, chuyến đi sẽ được quy đổi thành tiền mặt hoặc phiếu mua hàng hoặc đổi thành

chuyến đi trong nước tương đương trị giá khuyến mại 68.152.500 VND cho mỗi người được

hưởng khuyến mại. Nhà Phân Phối được hưởng khuyến mại tự chịu mọi trách nhiệm về thuế

thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

•Chương trình có thể được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mại khác.

•Danh hiệu Platinum, Giá Trị Điểm Nhóm, Giá Trị Điểm Cá Nhân, Nhánh 21%, Quy tắc ứng

xử Amway được quy định trong tài liệu “Kế hoạch trả thưởng” và “Quy tắc hoạt động” đã

được Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phê duyệt. Theo đó, 1 Giá Trị Điểm tương

đương 25.200 VND.

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)

Ký bởi: CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM
Thời gian ký: 17/02/2022 10:09:14








