CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

/CSBH-CT.

Long An, ngày 4 tháng 4 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIỮ CHỖ
KHU ĐÔ THỊ PHỨC HỢP & CẢNH QUAN CÁT TƯỜNG PHÚ HƯNG

Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng tham quan, đặt chỗ Bất động sản tại dự án Phú Hưng.
Thời gian áp dụng: Ngày giữ chổ tập trung hàng tuần, bắt đầu từ ngày 6/4/2019 đến khi có
chính sách mới
1. Khuyến mãi
1.1 Dành cho khách hàng đặt chổ các ngày tập trung trong tuần:
Khách hàng đặt chổ được tham gia ngay chương trình bốc thăm may mắn với tổng trị giá
30 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng như Sau:
 Giải nhất: 1 Laptop Asus X510
 Giải nhì: 1 tivi led Sharp 32inch
 Giải ba: 1 điện thoại Samsung J2 Pro
 3 giải khuyến khích: Mỗi giải 1 lò vi sóng Aqua
(Giải thưởng sẽ được trao sau khi khách hàng ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử
dụng đất).
 Mỗi nền đặt chỗ được một phiếu bốc thăm.
 Số tiền đặt chổ tối thiểu 05 triệu đồng.
 Khách hàng đã trúng giải trước đó vẫn được trúng các giải tiếp theo. Không giới hạn số
phiếu và số lần trúng thưởng. Nếu khách trúng thưởng không có mặt trong buổi giữ
chổ, giải thưởng sẽ được bốc lại cho khách hàng khác.
1.2 Dành cho khách hàng đi tham quan dự án
Mỗi khách hàng tham dự chương trình giữ chỗ sẽ được nhận 1 phiếu bốc thăm may mắn
với cơ cấu giải thưởng như sau:
 Giải nhất: 1 lò nướng
 Giải nhì: 1 bếp hồng ngoại
 Giải ba: 1 nồi cơm điện
 3 giải khuyến khích: Mỗi giải 1 bình đun nước siêu tốc
 Mỗi khách hàng có mặt được tặng một phiếu bốc thăm.
 Nếu khách trúng thưởng không có mặt trong buổi giữ chổ, giải thưởng sẽ được bốc lại
cho khách hàng khác.
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