
 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ 

ĐIỆNTHIÊN PHÚ 

ĐỊA CHỈ: Số C1, Dự án Ao Đình, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

 SĐT       : 032 88 151 99                    Website: thienphujye.com.vn 

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYỄN MÃI – “KHAI XUÂN ĐẮC LỘC ” 

Kính gửi: Quý Đại Lý 

Lời đầu tiên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN THIÊN PHÚ 

xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Đại Lý.  

Trong thời gian qua cám ơn Quý Đại Lý đã luôn tin tưởng ủng hộ sản phẩm thiết bị điện mang thương 

hiệu JYE – ĐÀI LOAN. Với phương châm luôn đồng hành , chung tay giúp đỡ nhau cùng phát triển, 

công ty THIÊN PHÚ xin trân trọng gửi tới Quý khách chương trình khuyến mãi đặc biệt với nội dung 

như sau: 

STT Tên hàng Hình ảnh Khuyễn mãi 

 

1 

 

Phao nước JY-

170AB 

         

Mua 1 thùng phao ( 40 cái) 

tặng 1 cái cùng mã 

Mua 2 thùng phao ( thùng /40 

cái) tặng 3 cái cùng mã 

 

2 

 

   Mặt che mưa  

                                    

                  

 

Mua 20 cái mặt che mưa tặng 

1 cái cùng mã 

Mua 40 cái mặt che mưa tặng 

3 cái cùng mã 

Thời an áp dụng : 

• Từ ngày : 22/02/2021 đến 20/03/2021 Áp dụng cho tất cả Quý Đại Lý   

LƯU Ý:  

• Hàng bán ra trong chương trình khuyến mãi “ KHAI XUÂN ĐẮC LỘC” vẫn được hưởng các 

chính sách khác. 

• Hàng bán ra trong chương trình khuyễn mãi sẽ được bảo hành riêng để nhận biết và không được 

trả lại hoặc trả lại mã hàng tương tự trước đó 

• Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày xuất kho. 

Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý Đại Lý với chương trình khuyến mãi này . 
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