NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: Cùng ALMA khám phá xứ sở Chùa Vàng
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hà Nội.
3. Hình thức khuyến mại: Khách hàng tham dự buổi giới thiệu sản phẩm của Công ty được
tham dự bốc thăm may mắn, không gắn liền với hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch
vụ.
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 11/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018 (trừ các ngày thứ Hai
hàng tuần).
5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Chuyến du lịch Thái Lan 4 ngày 3 đêm bao gồm vé
máy bay khứ hồi Hà Nội – Bangkok và dịch vụ lưu trú dành cho 02 (hai) người, không bao
gồm dịch vụ ăn uống, mua sắm và vui chơi cá nhân.
6. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ nghỉ dưỡng.
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách mời đến tham dự buổi giới thiệu sản
phẩm dịch vụ nghỉ dưỡng của Công ty là khoảng lúc 14h30’ tại Tầng 15, Tòa nhà Thủ Đô, 109
Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và 18h15’ tại Tầng 24, Tòa nhà
Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, Quận
Nam Từ Liêm, Hà Nội.
8. Cơ cấu giải thưởng: Mỗi ngày 01 (một) giải thưởng với mỗi địa điểm là chuyến du lịch Thái
Lan 4 ngày 3 đêm bao gồm vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Bangkok và dịch vụ lưu trú, không
bao gồm dịch vụ ăn uống, mua sắm và vui chơi theo lịch trình dành cho 02 (hai) người trị giá
15,000,000 VNĐ - Mười lăm triệu đồng (Có thể thay đổi tùy thuộc vào giá thị trường); bốc
thăm và trao thưởng hàng ngày, trừ các ngày thứ Hai hàng tuần.
9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 540,000,000 VNĐ – Năm trăm bốn
mươi triệu đồng (Có thể thay đổi tùy thuộc vào giá thị trường).
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: Khách hàng đến tham dự buổi giới thiệu
sản phẩm dịch vụ nghỉ dưỡng của Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường tổ chức vào
hai khung giờ tại hai địa điểm quy định, cụ thể là khoảng lúc 14h30’ tại Tầng 15, Tòa nhà Thủ
Đô, 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và 18h15’ tại Tầng 24,
Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội từ thứ Ba đến Chủ nhật trong thời gian từ ngày 11 tháng 01
năm 2018 đến ngày 31 tháng 01 năm 2018, sẽ nhận được 1 phiếu bốc thăm may mắn gồm 02
(hai) phần. Một phần phiếu bốc thăm với mã số dự thưởng ghi thông tin của khách hàng tham
dự chương trình được bỏ vào hòm phiếu (phần 1), phần cuống phiếu còn lại (phần 2) do khách
hàng giữ, phần 2 có mã số trùng với mã số ghi trên phần 1.
Khách trúng thưởng là khách mời may mắn được bốc thăm trúng giải có phiếu trúng thưởng
(phần 2) có thông tin trùng khớp với (phần 1) về các nội dung được ghi trên phiếu. Khi bốc
thăm, chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên ra 3 lá phiếu theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 (sau cùng
chỉ có 1 khách mời được trao thưởng). Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, để xác nhận nhận
thưởng, người trúng thưởng thứ tự ưu tiên số 1 cần cung cấp cho Công ty bằng chứng xác định
trúng thưởng bao gồm chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu/căn cước công dân còn hiệu
lực và đã được ghi thông tin trên phần 1 của phiếu trúng thưởng) và phần 2 của phiếu trúng
thưởng mà khách mời giữ. Người trúng thưởng đầu tiên có thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận
được thông báo từ Công ty để làm thủ tục xác nhận nhận thưởng. Trong trường hợp người đầu
tiên không cung cấp được bằng chứng hợp lệ, hoặc không liên lạc được, hoặc không thực hiện
xác nhận nhận thưởng trong vòng 02 ngày kể từ khi kết quả bốc thăm được thông báo, thì
người có tên trên 2 lá phiếu số 2 và số 3 theo thứ tự ưu tiên sẽ lần lượt được xét là người trúng
thưởng, thủ tục và giới hạn thời gian xác nhận nhận thưởng tương tự như trên.

