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CONG TY CO PHAN
CAP NUOC VINH LONG

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
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Vtnh Long, ngày ..&3 tháng .i.. närn 2020
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THONG BAO
(V/v chucmg trInh khuyn mi quI 04/2020)
Kinh gui: Qu khách hang
L?yi dau tiên, Cong Ty Co Phân Cap Nuâc Vinh Long, Xi Nghip Nirrc Ung dóng
chai Vit Uc xin chân thành cam cm Qu khách hang dä dông hành và hçip tác vOi chüng
tôi trong suôt thii gian qua. Sir tin nhim và tin dung san phm rnrâc ung Vit Uc chInh
là niêm tr hào, là thành cong lcn nhât cUa chüng tôi.
Trong quI 04/2020 nay chüng tôi tiêp tiic chucmg trmnh khuyên mai dc bit cho
Qu khách hang là dai l tiêu thii các san phâm ni.rOc uông dong chai, dOng bInh mang
nhn hiu Vit Uc cüa Cong ty chüng tôi. Qua do dem li lqi ich cho Qu khách hang và
gop phân vào hiu quãhqp tác gifla hai ben.
Cong Ty Co Phân Cap Nuâc Vinh Long xin thông báo chixong trInh khuyên mi cii
thnhi.rsau:
1. Ten chuang trInh khuyen mi : Khuyên mäi quI 04/2020
2. Dja bàn(phm vi) khuyên mti : Trên dja ban tinh Vinh Long và các tinh lan cn
nhu Bn Tre,Tiên Giang
3. Hinh thirc khuyên mi: Tang hang hOa cho khách hang không thu tiên kern theo
vic mua ban hang hOa là nuc ung dOng chai Vit Uc.
4. Thvi gian khuyn mai: Tir ngày 01/10/2020 den ht ngày 31/10/2020
5. Hang hoá, djch vii dung d khuyn mi: Nuâc ung dOng chai, dOng binh nhãn
hiu Vit Uc.
6. Di tuçvng duçic hithng khuyn mti: Các dti l tiêu thii ntràc ung dOng chai
Vit Uc.
7. Ni dung chi ti& cUa chrnmg trInh khuyn mai:
7.1 Loi nu*c Vit Uc 2011t (hoc 5ga11on):
• San 1ucing tiêu thii trong tháng tr 300 rnrOc bInh trâ len : 20 nuâc bInh duçc
khuyên mi không thu tiên 01 nuâc bInh
7.2 Loii bInh 5 lit va blnh 7,5 lit:
Khách hang tieu thi 10 bInh 5 lit (hotc binh 7,5 lit) së duqc khuyn mti không thu
tiên 1 bInh 5 lit (hoc bInh 7,5 lit)
7.3 Loi chai 330m1:
• San krcng tiêu thij trong tháng t1r 30 thung (hoac 60 16c) den 60 thung (hoc 120
lôc) : 30 thüng(lôc) dirqc khuyên mi không thu tiên 1 thüng (lôc)
• San luqng tiêu thii trong tháng trên 60 thUng (hotc 120 lc) 20 thUng (16c) duçic
khuyên mti không thu tiên 1 thung (lôc)
7.4 Loi chai 500m1:
• San lucmg tiêu thi trong thang tü 30 thUng (hoc 60 lc) dn 60 thüng (hoc 120
lôc) : 30 thung(lôc) duqc khuyën mi không thu tiên 1 thüng (lôc)

• San hrçing tiêu thi trong tháng trên 60 thüng (hoc 120 1c) : 20 thüng (1c) duçc
khuyên mti không thu tiên 1 thüng (lôc).
8. Phung thirc th%rc hin:
Cui tháng k toán Cong ty së tng hçp san hrqng tiêu thii trong thang cüa di 1
và thrc hin khuyn mãi vâi qu khách hang.
Mci thc mc v chucing trInh khuyn mti xin qu khách hang vui lông lien h tti
van phOng xi nghip nuâc uOng dOng chai Vit Uc:
Dja chi : s 54 Nguyn Hu,Phi.r&ng 2,Thành Ph Vinh Long
S din thoti : 02703 816081 ; 0978.372.372 (Thüy Kiu )
Cong Ty C Phn Cp Nuâc Vinh Long rt mong tiêp tic dong hãnh cUng Qu
khách hang, vi miic tiêu" Hqp tác ben vu'ng —phát triên dãi lâu". Mt lan nffa, xin chân
thãnh cam on qu khách hang, vã xin gii 1i chüc sue khOe, 1i chüc tot dçp nhât den qu.
khách hang.
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Trân trng kInh chào!

