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Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2019 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRI ÂN 2019 

MỘT HÀNH TRÌNH 3 QUỐC GIA SINGAPORE – MAILAISIA - INDONEXIA 

ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG JAPAN GROUP 

 

Kính gửi: Quý khách hàng 

 

Tập đoàn Japan Group xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng  đã và đang 

đồng hành cùng tập đoàn trong suốt thời gian qua.  

Để triển khai chương trình du lịch tri ân 2020 “ Một hành trình 3 quốc gia & Phát Triển 

Cùng Japan Group” và công tác tri ân khách hàng năm 2019. Tập đoàn sơn Nhật Bản xin 

thông báo đến Quý khách hàng nội dung chương trình như sau: 

1. Đối tượng áp dụng:   

 Các khách hàng là nhà phân phối, đại lý, đối tác đã ,đang và sẽ hợp tác phân phối, bán 

và tiêu thụ các sản phẩm sơn nước và các sản phẩm khác của Japan Group. 

2. Nội dung chương trình:  

 Chương trình tổ chức 5 ngày 4 đêm, đón Quý khách từ các nơi về gặp gỡ giao lưu, cùng 

nhau trải nghiệm hành trình khám phá 3 nước Singapore, Malaisia, Indonexia ( chương 

trình có File đính kèm) trị giá 15.000.000 VNĐ và tham dự tiệc gala dinner tri ân và trao 

thưởng cho những khách hàng có thành tích xuất sắc. 

3. Điều kiện tham gia chương trình: 

3.1 Doanh số nhóm sơn nước và đèn LED. 

Doanh số thực đạt Vé du lịch 

Từ 120 triệu trở lên 1 vé 

Từ 200 triệu trở lên 2 vé 

Từ 280 triệu trở  lên 3 vé 

3.2 Doanh số nhóm năng lượng mặt trời 

Doanh số thực đạt Vé du lịch 

Từ 300 triệu trở lên 1 vé 

Từ 550 triệu trở lên 2 vé 

Từ 880 triệu trở  lên 3 vé 

 

4. Hình thức triển khai 

4.1 Chuyển tiền trước lấy hàng sau: Quý khách đăng ký tham gia chương trình chuyển 

khoản tiền mặt trước khi lấy hàng được chiết khấu thêm 15% doanh số cho các sản 

phẩm hàng nhóm sơn lót nội, ngoại thất. 

 Và 5% nhóm hàng tấm pin năng lượng mặt trời 
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4.2 Chương trình chuyển tiền lấy hàng: Quý khách đăng ký chương trình chuyển hàng và 

lấy hàng theo đúng số tiền đăng ký sẽ được hưởng chính sách tại điều 3. 

Chú ý:  

- Doanh số là số tiền quý khách chuyển về khi mua hàng tham gia chương trình này trong 

khoản thời gian đến từ 10/11/2019 đến trước ngày 10/1/2020 được tính trước thuế, không bao 

gồm các dòng sản phẩm hàng đặt riêng. 

- Chương trình du lịch bao trọn gói vé máy bay, ôtô đưa đón hai chiều, đưa đón sân bay, ăn 

uống, ngủ nghỉ trong suốt quá trình du lịch, Tiêu chuẩn khách sạn 4* trở lên. ( không bao 

gồm những chi phí cá nhân). 

- Giá trị mỗi vé tương đương 15.000.000vnđ. Trong trường hợp khách hàng muốn kèm 

người đi cùng thì đóng mức chi phí trên để tham dự. Trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí tham gia, 

trẻ em từ 6 tuổi trở lên đống 70% giá vé. 

 Chương trình không áp dụng quy đổi ra tiền hoặc hiện vật.  

5. Thời gian triển khai chương trình:  

- Thời gian triển khai chương trình: Từ ngày 10/11/ 2018 đến Ngày 10/ 01/ 2020. 

- Thời gian đăng ký tham gia chương trình: Từ 10/11/2019 đến 30/12/2019, Quý khách 

hàng đăng ký theo mẫu kèm theo hoặc đăng ký trực tiếp với Quản lý vùng hoặc đăng ký với 

văn phòng điều hành. 

- Thời gian thực hiện chương trình: Dự kiến cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm 2020 (Nội 

dung chi tiết tour và lịch trình sẽ được thông báo cụ thể đến quý khách hàng trước ngày 

10/01/ 2020). 

Japan Group  xin trân trọng thông báo đến toàn bộ hệ thống Quý khách hàng và rất mong 

nhận được sự ủng hộ của Quý khách. 

Quý khách hàng cần thêm thông tin có thể liên hệ số điện thoại 0904256162 (Chị Phương) 

để giải đáp thắc mắc. 

 

Nơi nhận: 

- Hệ thống Nhà phân phối; 

- Phòng kế toán; 

- Lưu văn phòng. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Toàn 

 

 

 

 

 

 

  


