
 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ IN DANH THIẾP  
(Áp dụng cho Nhà Phân Phối PLATINUM trở lên) 

 

Họ tên Nhà Phân Phối: ___________________________________________________  Mã số thành viên:  ________________ 

      

Số CMND/CCCD:  _______________  Ngày cấp:  ________________  Nơi cấp:  __________________________________  

 

Địa chỉ liên lạc:  ________________________________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________________________________________  

 

Điện thoại:  ____________________________________________________________________________________________  

    
Số lượng (hộp):      □ 04                      □ 06                      □ 08                      □ 10                      □ khác _____________________   

 

Nội dung đăng ký in trên danh thiếp: 

 

Họ tên: _____________________________________________________________________________________________ 

Mã số thành viên: ________________________________ Danh hiệu Nhà Phân Phối: ____________________________ 

Địa chỉ văn phòng: ____________________________________________________________________________________ 

Địa chỉ nhà riêng: _____________________________________________________________________________________ 

Số ĐT: _______________________________________ ĐTDĐ: ___________________________________________ 

Email: _______________________________________ Zalo/Viber (khác): ____________________________________ 
 

 

Vui lòng đánh dấu √ vào ô chọn khi đăng ký nhận tại địa điểm nào bên dưới: 

TTPP Hồ Chí Minh Phyto Hồ Chí Minh  TTPP Hà Nội  TTPP Cần Thơ  

 

Về nhà (địa chỉ liên lạc/địa chỉ khác):  _________________________________________________________________  
 (phí vận chuyển 25.000 sẽ được áp dụng cho đơn < 1 triệu khi chọn giao về nhà)  

 
Tôi/chúng tôi cam kết rằng các thông tin cung cấp cho Amway là chính xác, trung thực và sẽ tuân thủ các quy định về in danh 
thiếp của Công ty. 

Chữ  ký của Nhà Phân Phối 

 

 

________________________  
Ngày: 

 
❖ Quy định khi in danh thiếp:  

• Không được nêu chức danh không do Amway công nhận.   
• Không được sử dụng “bí danh”.   
•      Không được sử dụng địa chỉ của công ty Amway.  
•      Danh thiếp phải được in từ Amway Việt Nam.  

❖  Ghi chú: 

•     Vui lòng điền đầy đủ theo đơn và nộp tại quầy thông tin, sau đó thanh toán tại quầy đặt hàng.  
• Giá mỗi hộp danh thiếp là 66.000 đồng (100 danh thiếp/hộp)   
• Tối thiểu 4 hộp cho một lần đặt in. Yêu cầu Nhà Phân Phối đặt theo số lượng chẵn.  

 
• Khi đến nhận danh thiếp, Nhà Phân Phối vui lòng trình hóa đơn.   
• Thời gian giao hàng: 14 ngày làm việc (không tính ngày chủ nhật) kể từ ngày đăng ký và thanh toán thành công.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------   
Dành cho nhân viên công ty  
Họ tên NPP nộp tiền: __________________________________________      Mã số thành viên: _______________________ 

 

Nhân viên thu tiền: ______________________________________________      Ngày: ______________________________ 

 

Số tiền:   _______________________________________________ 

 


