TAMDA FOODS PROMO AKCE 2018
Kính thưa quí khách hàng!
Đến nay đã tròn 7 năm, ngày công ty TAMDA FOODS khai trương cửa hàng đầu tiên tại
Praha, chính thức đặt chân tham gia vào thị trường bán buôn và bán lẻ hàng tiêu dùng
tại Cộng hòa Séc. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, công ty TAMDA FOODS đã
đạt được các mục tiêu chính đề ra, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khách hàng, chủ
hàng cũng như các đối tác kinh doanh khác của công ty. Có đuợc thành công đó, ngoài
sự nỗ lực làm việc và phục vụ hết mình của đội ngũ cán bộ nhân viên trong công ty, phải
kể đến sự tin tưởng và gắn bó của khách hàng đối với thương hiệu TAMDA FOODS. Đây
cũng là động lực quan trọng để Công ty chúng tôi quyết tâm phát triển các hoạt động
kinh doanh với mục đích tạo công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời góp phần
để cộng đồng người Việt nam cũng như người bản xứ kinh doanh tại Cộng hòa Séc và
Châu Âu có hiệu quả hơn.
Xin chân thành cảm ơn quí khách hàng đã đồng hành cùng công ty TAMDA FOODS
trong suốt chặng đường vừa qua. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho Quý khách những
sản phẩm tốt nhất, nhiều dịch vụ tiện ích hơn nữa, đặc biệt sẽ hỗ trợ hợp tác thúc đẩy
công việc kinh doanh của Quý vị ngày một phát triển và bền vững.
Nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày khai trương cửa hàng, công ty TAMDA FOODS sẽ triển
khai chương trình “Mua hàng TAMDA, gói trọn niềm vui” từ ngày 29 tháng 03 đến 27
tháng 05 năm 2018 với các giải thưởng vô cùng hấp dẫn để mang thêm niềm vui và may
mắn cho khách hàng.

I. Đối tượng tham gia chương trình :
Chương trình chỉ áp dụng dành riêng cho những khách hàng đã đăng kí thẻ
khách hàng TAMDA FOODS (Để đăng kí làm thẻ khách hàng xin vui lòng liên hệ tại
quầy informace) và mua hàng trực tiếp tại cửa hàng. Không áp dụng với các mặt
hàng được mua tại quầy thuốc lá và các đơn hàng được đặt qua dịch vụ
TamdaExpress.eu

II. Thời gian diễn ra chương trình
Chương trình diễn ra từ 29. 03. đến 27. 05. 2018 và được chia thành 8 tuần.

Tuần 1: 29. 03. – 08. 04. 2018 (Ngày bốc thăm 09. 04. 2018) - Trao giải ngày 16.04.2018
Tuần 2: 09. 04. – 15. 04. 2018 (Ngày bốc thăm 16. 04. 2018) - Trao giải ngày 23.04.2018
Tuần 3: 16. 04. – 22. 04. 2018 (Ngày bốc thăm 23. 04. 2018) - Trao giải ngày 30.04.2018
Tuần 4: 23. 04. – 29. 04. 2018 (Ngày bốc thăm 30. 04. 2018) - Trao giải ngày 07.05.2018
Tuần 5: 30. 04. – 06. 05. 2018 (Ngày bốc thăm 07. 05. 2018) - Trao giải ngày 14.05.2018
Tuần 6: 07. 05. – 13. 05. 2018 (Ngày bốc thăm 14. 05. 2018) - Trao giải ngày 21.05.2018
Tuần 7: 14. 05. – 20. 05. 2018 (Ngày bốc thăm 21. 05. 2018) - Trao giải ngày 28.05.2018
Tuần 8: 21. 05. – 27. 05. 2018 (Ngày bốc thăm 28. 05. 2018) - Trao giải ngày 04.06.2018
GALA DINNER: Sẽ được tổ chức tại nhà hàng Đông Đô vào ngày 10.6.2018

III. Cơ cấu giải thưởng
1. Giải thưởng hàng tuần:


8 giải nhất: Mỗi giải 1x iPhone X 64GB – Tổng trị giá 240.000,- Kč



8 giải nhì: Mỗi giải 1x iPad 2017 32GB – Tổng trị giá 88.000,- Kč



40 giải ba: Mỗi giải 1x Phiếu mua hàng 2.000,- – Tổng trị giá 80.000,- Kč

2. Giải đoán chính xác (dành cho người đoán chính xác nhất trên Facebook số
phiếu của khách hàng trúng giải đặc biệt):


1x iPhone X 64GB – Trị giá 30.000,- Kč

3. Giải đặc biệt:


IV.

1x ô tô VW Passat mới – Trị giá 1.000.000,- Kč

Cách thức tham gia

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng khi mua hàng tại cửa hàng TAMDA
FOODS Praha hoặc Brno thanh toán tiền hàng luôn tại quầy tính tiền với số tiền trị giá
10.000 Kč (đã bao gồm DPH) sẽ nhận được 1 phiếu bốc thăm dự thưởng (từ 10 000 Kč

đến 19 999 Kč được 1 phiếu, từ 20 000 Kč đến 29 999 Kč được 2 phiếu, từ 30 000 Kč đến
39 999 Kč được 3 phiếu, ….).
Nhân viên quầy tính tiền sẽ phát phiếu bốc thăm tương ứng với số tiền hàng trên
hóa đơn. Mỗi phiếu bốc thăm sẽ được kết nối với từng hóa đơn tính tiền của khách
hàng.
Phiếu bốc thăm trúng thưởng gồm 2 phần: Phần tham gia bốc thăm trúng thưởng,
khách hàng tách ra và bỏ vào thùng bốc thăm. Phần dành cho khách hàng, khách hàng
giữ lại để đối chiếu khi nhận giải.

V. Cách thức bốc thăm
Mỗi tuần Công ty sẽ tổ chức bốc thăm trực tiếp tại TAMDA FOODS Praha với các giải
thưởng sau đây:


Giải nhất: 1x iPhone X 64GB



Giải nhì: 1x iPad 2017 32GB



Giải ba: 5x Phiếu mua hàng 2000,- Kč

Đồng thời sẽ bốc thăm chọn ra 8 phiếu may mắn vào tham dự GALA DINNER từ tổng
số phiếu tham dự trong tuần đó.
Giải đặc biệt, chúng tôi sẽ bốc thăm tại GALA DINNER, sau khi kết thúc 8 tuần
khuyến mãi.
Tất cả các đợt bốc thăm sẽ được quay và tường thuật trực tiếp.
Giải đoán chính xác:
Dành cho khách hàng theo dõi chương trình trên Facebook, dự đoán chính xác hoặc gần
đúng nhất 4 số cuối số phiếu của khách hàng trúng giải đặc biệt.
Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vào trang Facebook của TAMDA:
https://www.facebook.com/tamda.eu/

VI.

Hình thức nhận giải

Khách hàng trúng thưởng sẽ được liên hệ nhận giải qua điện thoại và email. Địa chỉ
email và số điện thoại sẽ được liên lạc qua thông tin khách hàng đăng ký trong thẻ
khách hàng.

Phần thưởng Giải nhì, và Giải ba sẽ được trao trực tiếp tại Công Ty TAMDA FOODS.
Phần thưởng Giải nhất sẽ được trao tại GALA DINNER.
Phần thưởng Giải đoán chính xác sẽ được trao vào GALA DINNER.
Khách hàng khi đi nhận giải cần mang cuống phiếu khớp với phiếu trúng thưởng bốc
thăm.
Có thể ủy quyền cho người khác nhận giải thay.
Phiếu trúng giải thưởng tuần có giá trị 60 ngày kể từ ngày bốc thăm.

VII. Thể lệ chung
Giải thưởng tuần được bốc thăm tổng cộng 8 lần, được chọn từ những phiếu tham
dự bỏ vào thùng phiếu bốc thăm trong mỗi tuần. Phiếu tham dự mỗi tuần được tổng
hợp từ cả TAMDA FOODS Praha và Brno.
Mỗi tuần chúng tôi cũng sẽ bốc thăm chọn ra 8 phiếu may mắn vào tham dự GALA
DINNER từ tổng số phiếu tham dự trong tuần đó.
Mỗi tuần khách hàng chỉ được phép có một phiếu vào GALA DINNER. Nếu phiếu tiếp
theo trúng từ các tuần khác thì vẫn hợp lệ và được cộng thêm vào số phiếu của
khách hàng đó nhưng tối đa chỉ được 3 phiếu tham dự GALA DINNER/ khách hàng.
Trong trường hợp:


Khách hàng mất phiếu trúng giải hàng tuần - giải thưởng sẽ được bốc lại trong
tuần tiếp theo.



Khách hàng mất phiếu tham dự GALA DINNER - Cần báo cho công ty trước ngày
09.6.2018.



Trúng giải đặc biệt, khách hàng phải có mặt tại GALA cùng cuống phiếu, nếu
không giải thưởng sẽ được bốc lại.

 Khách hàng trúng các giải thưởng trị giá từ 10.000,- Kč trở lên sẽ phải tự trả thuế
thu nhập.


Khách hàng trúng giải thưởng đặc biệt sẽ phải tự trả thuế thu nhập.

VIII. Giải đặc biệt
Giải đặc biệt, giá trị lớn nhất, và duy nhất dành cho khách hàng may mắn nhất :


1x ô tô VW Passat mới – Trị giá 1.000.000,- Kč

Sẽ được quay thưởng và tường thuật trực tiếp vào ngày 10.06.2018
Công ty TAMDA FOODS sẽ tổ chức Gala trao giải với những chương trình hấp dẫn để
trao quà đến khách hàng trúng thưởng.
Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại trang web www.tamda.eu

