
CHHCM2019

  .

Hình thức khuyến mãi: 

MCT

1

2

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 

Thể lệ chương trình :

Phạm vi áp dụng: 

.

Liên hệ đặt hàng: 028.38688474 ext (Ms.Ánh - 216 hoặc Ms.Huyền - 218)

Tháng Qúy
1 1.000.000 3.000.000
2 2.000.000 6.000.000
3 5.000.000 15.000.000

DM1: 14%
DM2: 10%
DM3:6%

DOANH SỐ Chiết khấu trực tiếp trên 
Hóa đơn theo DMSP 

Chiết khấu hoàn thành hợp đồng
(Tính theo Qúy/doanh số thực đạt)

6%
8%
10%

STT

c.Chương trình hoàn toàn độc lập với các chương trình đang triển khai và áp dụng đến hết ngày 30/09/2019.

d. Trường hợp khách hàng đăng ký doanh số Qúy trong hợp đồng nhưng không đạt sẽ được tính theo mức 
liền kề tương ứng theo doanh số thực tế đạt được
e. Khách hàng mua và tích lũy doanh số Qúy có khả năng đạt mức cao hơn mức doanh số Qúy đã ký sẽ được 
tính trả thưởng Quý theo mức tương ứng liền kề.
f. Trong quá trình hợp tác, Qúy khách hàng được quyền thay đổi mức doanh số cam kết Qúy 1 (Một) lần so 
với mức doanh số đăng ký cam kết ban đầu của hợp đồng, không được thay đổi doanh số đăng ký tháng.

a. Giá trị đơn hàng được tính là doanh số chưa thuế giá trị gia tăng và đã trừ các khoản chiết khấu danh mục 
sản phẩm.
b. Chỉ áp dụng đối với khách hàng thanh toán bằng trả ngay và không được trả lại hàng.   

+ Thời gian áp dụng: 05/07/2019 - 30/09/2019
+ Địa điểm áp dụng từ: Toàn quốc
+Đối tượng áp dụng: Nhà thuốc, Chuỗi nhà thuốc, Đại lý thuốc, Hiệu thuốc,Quầy Thuốc, Phòng khám, 

Công ty dược phẩm, DNTN Dược phẩm.
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Phòng Marketing: 0968579735 Mr Thiện
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