Công ty TNHH Amway Việt Nam
Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, KCN Việt Nam – Singapore II-A,
Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Hotline: 18001700

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

1. Tên chương trình khuyến mại: Thử thách Home Beauty
2. Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Cần
Thơ
3. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng
để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi
và trao thưởng khác tương đương)
4. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Các sản phẩm thuộc nhãn hàng Artistry trong Danh mục
hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty TNHH Amway Việt Nam
5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
•

2.500 Khăn choàng Artistry trị giá 27.300VND/sản phẩm

•

2.500 Băng đô Artistry trị giá 15.600VND/sản phẩm

•

2.500 Bông mút rửa mặt Artistry trị giá 19.800VND/sản phẩm

•

2.500 Kem chống nắng ARTISTRY PHYTO UV PROTECT (15ml) trị giá
319.000VND/sản phẩm

•

2.500 Bộ Select Mask mini trị giá 66.500VND/sản phẩm

•

5 Máy soi da Artistry trị giá 12.870.000VND/sản phẩm.

•

5 Máy chăm sóc da Artistry Dermasonic trị giá 4.400.000VND/sản phẩm

•

10 Máy rửa mặt Artistry trị giá 3.850.000VND/sản phẩm

6. Thời gian thực hiện khuyến mại: 03/08 – 30/11/2020
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Áp dụng cho Nhà
Phân Phối là Silver trở lên (Danh hiệu hiện tại), những Nhà Phân Phối đã được Công ty công nhận
các danh hiệu Artistry Pro, Artistry Star hoặc Passionista.

8. Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng đã trao của chương trình khuyến mại:
❖ Bộ quà khởi động gồm:
•

01 Khăn choàng Artistry trị giá 27.300VND/sản phẩm

•

01 Băng đô Artistry trị giá 15.600VND/sản phẩm

•

01 Bông mút rửa mặt Artistry trị giá 19.800VND/sản phẩm

•

01 Kem chống nắng ARTISTRY PHYTO UV PROTECT (15ml) trị giá 319.000VND/sản
phẩm

•

01 Bộ Select Mask mini trị giá 66.500VND/sản phẩm
→ Tổng số giải thưởng đã trao: 1.250 phần quà

❖ Quà tặng thử thách tháng gồm:
•

01 Khăn choàng Artistry trị giá 27.300VND/sản phẩm

•

01 Băng đô Artistry trị giá 15.600VND/sản phẩm

•

01 Bông mút rửa mặt Artistry trị giá 19.800VND/sản phẩm

•

01 Bộ Select Mask mini trị giá 66.500VND/sản phẩm
→ Tổng số giải thưởng đã trao: 1.250 phần quà

❖ Quà tặng của thử thách quý gồm:
•

Top 1 – 5: Máy soi da Artistry trị giá 12.870.000VND/sản phẩm.

•

Top 6 – 10: Máy chăm sóc da Artistry Dermasonic trị giá 4.400.000VND/sản phẩm

•

Top 11 – 20: Máy rửa mặt Artistry trị giá 3.850.000VND/sản phẩm

Tổng giá trị: 448.200 x 1.250 + 129.200 x 1.250 + 12.870.000 x 5 + 4.400.000 x 5 + 3.850.000 x
10 = 846.000.000 (giá đã bao gồm thuế VAT)

