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I.THÔNG TIN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục hành chính Thông báo hoạt động khuyến mại

Mã hồ sơ 000.00.02.H13-220121-0034

Ngày tiếp nhận 21/01/2022

Ngày hẹn trả kết quả 24/01/2022

Nơi nhận kết quả Trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ

Kết quả giải quyết Đã nhận kết quả

Thời hạn giải quyết theo quy định 1 Ngày

Đơn vị nộp hồ sơ Sở Công Thương

II.THÔNG TIN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

Tên tổ chức/cá nhân Công ty TNHH Amway Việt Nam

Thành phần hồ sơ nộp gồm: Bản chính Bản sao Bản photo

1.Thông báo thực hiện khuyến mại theo mẫu quy định 0 0 1

III.TRẠNG THÁI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày thực
hiện

Công việc Nội dung Tổ chức/bộ phận/Cán bộ thực hiện Đơn vị

14:11
21/01/2022

Tiếp nhận, kiểm tra và trả kết
quả

Một cửa sở Công thương Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả

TRA CỨU HỒ SƠ MỘT CỬA

Mã số hồ sơ/Mã biên nhận

000.00.02.H13-220121-0034

Tra cứu

  Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ

Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ
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  3A Nguyễn Trãi, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Đường dây nóng Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: Văn phòng UBND thành phố

  02 Hòa Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ   1022 (tel:1022)   pkstthc@cantho.gov.vn (mailto:pkstthc@cantho.gov.vn)

Hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

  0292 - 3762333 (tel:02923762333)        baotri1cua@cantho.gov.vn (mailto:baotri1cua@cantho.gov.vn)

 (http://ipv6-test.com/validate.php?url=https://dichvucong.cantho.gov.vn)

Kết nối Zalo

  Cổng thông tin điện tử TP Cần Thơ (http://cantho.gov.vn)

 (https://dichvucong.gov.vn)

 (https://tinnhiemmang.vn/danh-ba-tin-nhiem/dichvucongcanthogovvn-1637057134)

Liên kết

 

18.704.836

Lượt truy cập
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2022

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Số:

- Tên thương nhân: CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Phường
Vĩnh Tân, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương

- Địa chỉ trụ sở chính:

1. Tên chương trình khuyến mại: Khai xuân bứt phá cùng Nutrilite

- Điện thoại: 06503801180 Fax: 06503801330 Email: dangkykhuyenmai@amway.com

- Người liên hệ: Nguyễn Thị Mai Nguyên Điện thoại: 0797307007

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:

- Mã số thuế: 3600817381

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh

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

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 26/02/2022

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại : Áp dụng cho 39 mã hàng hóa trong file đính kèm

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6 . Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Thực phẩm bổ sung NUTRILITE Protein Powder – vị Trà xanh trị
giá 847.000 VND / sản phẩm (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT).

7 . Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Tất cả Nhà Phân Phối và khách hàng Nhà Phân Phối, chia thành 3 giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 1: 07/02/2022 : Áp dụng cho Nhà phân phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên. Giới hạn
3 suất khuyến mại/ 1 nhà phân phối
-  Giai  đoạn 2: 08/02/2022 (từ 9 giờ sáng):  Áp dụng cho tất  cả Nhà phân phối  & Khách hàng Nhà phân
phối,  bao  gồm cả  những  Nhà  phân  phối  ở  Giai  đoạn  1.  Giới  hạn  2  suất  khuyến  mại/  1  Nhà  phân  phối,
Khách  hàng  Nhà  phân  phối.
- Giai đoạn 3: 10/02/2022 (từ 9 giờ sáng) – hết ngày 26/02/2022: Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối &
Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm cả những Nhà phân phối ở Giai đoạn 1,2. Không giới hạn số lượng
suất khuyến mại/ 1 Nhà phân phối, Khách hàng Nhà phân phối.

8 . Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): Không.

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 12.705.000.000

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
Công ty TNHH Amway Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại tên “Khai xuân bứt phá cùng Nutrilite”
với nội dung chi tiết như sau:
- Giai đoạn 1: 07/02/2022 : Áp dụng cho Nhà phân phối có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên. Giới hạn
3 suất khuyến mại/ 1 nhà phân phối
- Giai đoạn 2: 08/02/2022 (từ 9 giờ sáng): Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối & Khách hàng Nhà phân
phối, bao gồm cả những Nhà phân phối ở Giai đoạn 1. Giới hạn 2 suất khuyến mại/ 1 Nhà phân phối,
Khách hàng Nhà phân phối.
- Giai đoạn 3: 10/02/2022 (từ 9 giờ sáng) – hết ngày 26/02/2022: Áp dụng cho tất cả Nhà phân phối &
Khách hàng Nhà phân phối, bao gồm cả những Nhà phân phối ở Giai đoạn 1,2. Không giới hạn số lượng
suất khuyến mại/ 1 Nhà phân phối, Khách hàng Nhà phân phối.
Để xác định đối tượng Khách Hàng cho từng giai đoạn, Nhà Phân Phối có thể tự kiểm tra trên hệ thống

Mã hồ sơ: 2075/TBKM-ON22



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 khuyến mại, khi Nhà Phân Phối và khách hàng Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway
Việt Nam tương ứng với từng giai đoạn mua đơn hàng các sản phẩm Nutrilite thuộc 39 mã hàng hóa liệt kê
tại mục 5 với trị giá hóa đơn từ 5.500.000 VND trở lên (Giá đã bao gồm VAT) thì Nhà Phân Phối/ Khách
hàng Nhà phân phối sẽ được nhận 1 Thực phẩm bổ sung NUTRILITE Protein Powder – vị Trà xanh trị giá
847.000 VND / sản phẩm (Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT). Số lượng sản phẩm được
nhận sẽ tương ứng với giá trị của từng hóa đơn. Tuy nhiên, Nhà Phân Phối, Khách Hàng Nhà Phân Phối
không được cộng dồn giá trị giữa các hóa đơn khác nhau. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 15%).
Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, 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)).

11.

- Giấy ủy quyền.

Hồ sơ gửi kèm:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM cam kết  thực  hiện  đúng và  hoàn toàn chịu  trách  nhiệm về  chương trình
khuyến mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Mã hồ sơ: 2075/TBKM-ON22
















