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Số: 2002 /QĐ-CD

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ MỞ VĂN PHÒNG KHU VỰC.
“V/v:Nhằm hỗ trợ khách hàng có nhu cầu làm NPP độc quyền và NPP cấp I trên toàn quốc)
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
Tất cả khách hàng có nhu cầu muốn làm Đại lý độc quyền và nhà phân phối cấp I của công ty trên toàn quốc.
II. THỜI GIAN ÁP DỤNG:Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
III. NỘI DUNG:
-

Khách hàng nhập đơn hàng từ 200 triệu trở lên sẽ được đầu tư một showroom gồm: Biển bảng, giá kệ trưng bày,
một bộ bàn ghế kế toán, một bộ bàn họp và 10 ghế họp, một dàn máy vi tính, một máy in để phục vụ văn phòng
trong quá trình làm việc với tổng chi phí là 22 triệu đồng(Chi phí này công ty trừ trực tiếp khi khách hàng nhập
hàng vào tháng sau).

-

Kế toán làm việc tại cửa hàng được công ty tổ chức đào tạo chuyên nghiệp, bài bản theo cơ chế công ty.

-

Nhân viên kinh doanh, nhân viên thị trường của Đại lý được công ty đào tạo theo định kỳ tại văn phòng về sản
phẩm, cơ chế, chính sách và kỹ năng thị trường.

-

Thưởng thêm 04 chỉ vàng và 01 xe máy Honda Wave cho Đại lý, nhà phân phối theo chương trình khách hàng
mở mới ( trị giá 34 triệu đồng ) và được trừ trực tiếp trên đơn hàng khi quý khách hàng nhập hàng vào tháng sau.
Riêng xe máy Honda Wave trị giá 20 triệu đồng được trao trực tiếp tại buổi khai trương NPP.

-

Hỗ trợ chi phí khai trương là 06 triệu đồng bao gồm: Qùa khai trương và chi phí cho công tác truyền thông, quảng
bá thương hiệu.Quay phim, làm phim, chụp ảnh để công ty đăng tải trên các trang quảng cáo thông tin điện tử.
Chi phí này sẽ do công ty chủ động thanh toán.

-

Quý khách hàng chủ động trong việc mua sắm các vật dụng liên quan đến mở văn phòng.

IV. QUY ĐỊNH.
-

Tiền đầu tư các thiết bị mở văn phòng được công ty thanh toán trừ trực tiếp trên đơn hàng vào tháng sau khi quý
khách nhập hàng.

-

Chúng tôi hoan nghênh quý khách hàng tham gia cùng công ty để cùng công ty phát triển và hợp tác bền vững.

-

Đơn hàng đã áp dụng chương trình này thì không còn chương trình khuyến mại hay hỗ trợ khác.

-

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cho quản lý của công ty phụ trách trực tiếp khu vực hoặc DĐ:097.23.23.066.

Chúc quý khách hàng may mắn hạnh phúc thành công.
CÔNG TY CỔ PHẦN MANDA PAINT VIỆT NAM.
T.GĐ
( Ký và đóng dấu)
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