1. Tên chng trình khuyn mi: “MNG NGÀY QUC KHÁNH 2/9”
2. a bàn (phm vi) khuyn mi: Thành ph à Nng
3. Hình thc khuyn mi: Gim giá, tng quà
* Chng trình 1: Gim giá
+ Thi gian: t ngày 25/08/2017 n ht ngày 05/09/2017.
+ Khách hàng c mua sm hàng hóa gim giá các mt hàng ti Siêu th Intimex - 46 Phan ình
Phùng à Nng.
* Chng trình 2: Tng quà khách hàng
+ T ngày 25/08/2017 n ht ngày 05/09/2017: trong thi gian din ra chng trình khuyn mi, khách
hàng là thành viên n mua sm hàng hóa ti siêu th Intimex -46 Phan ình Phùng có tng im tích
ly khi mua hàng t 50 im tr lên c tng phiu mua hàng t 100.00 n 500.000.
+ Khách hàng có im ly mua hàng trong thi gian khuyn mi t 50 im tr lên s nhn thông báo tng
phiu mua hàng sau 05 ngày k t ngày kt thc chng trình khuyn mi.
+ Phiu mua hàng áp dng cho tt c các hàng hóa ti siêu th và có giá tr mua hàng n ngày
05/10/2017 .
* Chng trình 3: Bc thm may mn
+ Trong thi gian din ra chng trình khuyn mi (T ngày 25/08/2017 n ht ngày 05/09/2017)
+ Khách hàng khi mua sm ti Siêu th Intimex Phan ình Phùng, vi hóa n tr giá 500.000 ng tr lên
s c nhn 01(mt) phiu rút thm may mn ca chng trình. C mi 500.000 ng tip theo, khách hàng c
thêm 01(mt) phiu rút thm may mn nhng ti a không vt quá 03(ba) phiu cho mt hoá n mua hàng
và mi khách hàng không vt quá 03 phiu rút thm/ngày.
Kính mi quý khách hàng n tham quan và mua sm, tham gia chng trình.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc (0236) 3 881 888 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Gii áp v s hóa truyn hình mt t
5. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
6. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

