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KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Thử thách 60 Ngày Cùng BodyKey 

2. Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, 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  

4. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Không 

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  

• 30 suất tham gia chuyến đi dành cho top 6 Nhóm có tổng điểm cao nhất hạng mục nhóm (4 thành 

viên/nhóm x 6 nhóm = 24 suất), top 3 Cố Vấn Trưởng Nhóm và top 3 Trưởng Nhóm Mới, tổng giá 

trị 1.400.000.000/chuyến/30 người. 

• 09 chiếc xe đạp gấp dành cho top 4-6 Trưởng Nhóm Cố Vấn, top 4-6 Trưởng Nhóm Mới trị giá 

8.000.000 VNĐ/chiếc 

• 54 bộ sản phẩm dành cho Top 7-15 Nhóm, top 7-15 Trưởng Nhóm Cố Vấn, Top 7-15 Trưởng 

Nhóm Mới trị giá: 2.544.000 VNĐ/bộ 

• 90 bộ sản phẩm dành cho Top 16-30 Nhóm, top 16-30 Trưởng Nhóm Cố Vấn, Top 16-30 Trưởng 

Nhóm Mới trị giá: 1.5679.000 VNĐ/bộ 

Tổng trị giá hàng hóa dịch vụ dung để khuyến mại: 1.760.486.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) 

6. Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ 23/11/2020 đến 11/05/2021 

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

- Đối với Nhà Phân Phối (“NPP”) & Khách Hàng Nhà Phân Phối (“KH NPP”) của Công ty 

TNHH Amway Việt Nam chưa sở hữu đồng hồ InbodyWATCH khi tham gia chương trình, 

NPP/KH NPP cần phải mua: 

+ 1 bộ sản phẩm SKU 276168 trị giá 12.840.000 VNĐ/bộ ngay khi bắt đầu chương trình. 

Hoặc 

+ 1 bộ sản phẩm SKU 297239 trị giá 6.397.000 VNĐ/bộ ngay khi tham gia chương trình và 1 bộ 

sản phẩm SKU 297240/297274 trị giá 3.827.000 VNĐ/bộ trước khi cân đầu ra 

 - Đối với NPP/KH NPP của Công ty TNHH Amway Việt Nam đã sở hữu đồng hồ 

InbodyWATCH khi tham gia chương trình, NPP/KH NPP cần phải mua 2 bộ sản phẩm SKU 



297240/297274 trị giá 3.827.000 VNĐ/bộ (1 bộ ngay khi tham gia chương trình và 1 bộ trước 

khi cân đầu ra) 

 

8. Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng đã trao của chương trình khuyến mại:  

• 29 suất tham gia chuyến đi tổng giá trị 1.132.253.612 VNĐ/chuyến/29 người. 

• 05 chiếc xe đạp gấp trị giá 28.118.182 VNĐ/5 chiếc. 

• Sản phẩm quà tặng với tổng trị giá: 85.754.810 VNĐ/tổng sản phẩm. 

• 02 giải thưởng tiền mặt trị giá 44.444.444 VNĐ/2 suất 

 

 

Tổng trị giá giải thưởng đã trao: 1.290.571.048 VNĐ (đã bao gồm VAT) 


