THÔNG BÁO
V/v: Chương trình KMNTD Gom Điểm – Rinh Quà Bibica (Kỳ 4)
1. Các nhóm sản phẩm áp dụng khuyến mãi:
Áp dụng với tất cả các sản phẩm của Bibica và sản phẩm khác do Bibica phân phối có in
điểm số lên bao bì.
2. Thời gian khuyến mãi:
Thời gian khuyến mãi: từ 15/11/2018 đến hết 15/02/2019.
3. Phạm vi khuyến mãi: Toàn quốc.
4. Tên chương trình: “Gom Điểm – Rinh Quà Bibica”
Chủ đề: “20 năm gắn kết – Vui trọn Tết cùng Bibica”

5.
•

•

•

Nội dung:
Trên các bao bì hiện tại của công ty có in phần điểm số tương ứng với giá trị của sản phẩm.
Khách hàng cắt và giữ lại phần bao bì có in điểm số, tích lũy và đổi các quà tặng tương ứng
với khung điểm trong chương trình của công ty.
Lưu ý: Phần bao bì dùng để đổi quà tặng hơp lệ là phần bao gồm điểm và vùng xung
quanh để nhận biết được loại sản phẩm của công ty (sử dụng toàn bộ bao bì hoặc 1 phần
bao bì).
Các loại quà tặng và khung quy định:
Quà Tặng
Điểm
Túi kẹo aHHa 60g
20
Hộp thiếc tiết kiệm kẹo aHHa 150g
100
Phích đựng nước Rạng Đông 2L
600
Heo vàng 1 chỉ (vàng 99,99%)
9.000
Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn hoặc đến khi hết quà tặng.

6. Cách thức nhận thưởng:
• Thời gian đổi giải thưởng từ 15/11/2018 đến hết 15/02/2019.
• Khách hàng đến các Điểm Đổi Quà của Bibica để đổi các giải thưởng có giá trị tương ứng
với khung điểm quy định trong chương trình.
7. Mọi thắc mắc về chương trình:
• Công ty Cổ phần Bibica, 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
• Số điện thoại: 028.39717920 (line: 531), Mail: linhpn@bibica.com.vn.
Thông tin chi tiết về CTKM và địa chỉ các shop nhận đổi quà được đăng trên
website www.bibica.com.vn hoặc fanpage www.facebook.com/bibica.corp/.
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