
 

 

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN  
CÁC ƯU ĐÃI CỦA BUỔI TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN 

“STAYCATION – XU HƯỚNG NGHỈ DƯỠNG TẠI GIA” 
(Bản điều kiện & điều khoản này có hiệu lực từ ngày 01/04/2022 – 24/04/2022) 

 

 

A. Chương trình “Tặng 50 voucher Got It 100.000đ cho 50 khách hàng đăng ký tham 
dự chương trình sớm nhất” 

- Chương trình chỉ áp dụng cho 50 khách hàng đăng ký thành công sớm nhất và điền đầy đủ 
thông tin hợp lệ trên hệ thống Zoom Webinar tại đây https://bit.ly/3qQD9dn. 

- Thông tin hợp lệ là thông tin phải có đầy đủ họ tên, số điện thoại, email còn hiệu lực và là 

thông tin duy nhất. Trong trường hợp thông tin trùng lặp, ban tổ chức chương trình sẽ lấy 
thông tin cuối cùng mà khách hàng đã đăng ký. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 1 giải thưởng duy nhất trong suốt chương trình. 
- Mã voucher sẽ được gửi qua số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký trên hệ thống Zoom 

Webinar. 

- Khi tham gia chương trình, mặc định khách hàng đã đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho 
Tiến Phước và chúng tôi có toàn quyền sử dụng các thông tin này để phục vụ các chương 

trình sắp tới của công ty.  
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm gửi phiếu quà tặng đến cho khách trúng thưởng qua các 

hình thức khác hoặc các trường hợp nhận thay phiếu quà tặng. 
- Ban tổ chức có quyền thay đổi các quy định của chương trình nếu cần và quyết định của Ban 

tổ chức là quyết định cuối cùng. 

- Điều kiện & điều khoản sử dụng voucher Got It, xem tại đây: https://www.gotit.vn/how-to-
use. 

 
 

B. Chương trình “Tặng 3 cặp vé buffet tối trị giá 4.000.000đ tại khách sạn 5 sao Le 

Méridien Saigon cho 3 khách hàng may mắn nhất” 
- Chương trình chỉ áp dụng cho các khách hàng đăng ký thành công và điền đầy đủ thông tin 

hợp lệ trên hệ thống Zoom Webinar tại đây: https://bit.ly/3qQD9dn trước 18:00, ngày 
08/04/2022.  

- Thông tin hợp lệ là thông tin phải có đầy đủ họ tên, số điện thoại, email còn hiệu lực và là 
thông tin duy nhất. Trong trường hợp thông tin trùng lặp, ban tổ chức chương trình sẽ lấy 

thông tin cuối cùng mà khách hàng đã đăng ký. 

- Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 khách hàng may mắn trúng giải bằng hình thức quay số trúng 
thưởng ngẫu nhiên. 

- Thời gian quay số trúng thưởng sẽ diễn ra khi buổi trao đổi trực tuyến “Staycation – Xu 
Hướng Nghỉ Dưỡng” đang phát sóng (09:30 – 11:00, ngày 09/04/2022) qua nền tảng Zoom 

Webinar. 

- Khách hàng may mắn được chọn phải gửi tin nhắn số điện thoại đã đăng ký cho ban tổ chức 
ngay tại thời điểm ban tổ chức công bố trúng thưởng qua nền tảng Zoom Webinar.  

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 1 giải thưởng duy nhất trong suốt chương trình. 
- Giải thưởng sẽ được gửi bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cho khách hàng trúng 

thưởng. 

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm gửi phiếu quà tặng đến cho khách trúng giải qua các 
hình thức khác hoặc các trường hợp nhận thay. 

- Khi tham gia chương trình, mặc định khách hàng đã đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho 
Tiến Phước và chúng tôi có toàn quyền sử dụng các thông tin này để phục vụ các chương 

trình sắp tới của công ty.  
- Ban tổ chức có quyền thay đổi các quy định của chương trình nếu cần và quyết định của Ban 

tổ chức là quyết định cuối cùng. 

- Ban tổ chức có quyền không trao quà tặng trong trường hợp thông tin không rõ ràng, không 
đầy đủ, hoặc khi phát hiện các sai phạm trong quá trình đăng ký và tham gia chương trình. 

- Chương trình này không áp dụng cho nhân viên nội bộ của Tiến Phước và các thành viên 
trong Đơn Vị Tổ Chức. 
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C. Chương trình “Tặng 50 voucher Got It 100.000đ cho 50 khách hàng hoàn thành 

khảo sát chương trình sớm nhất” 
- Chương trình chỉ áp dụng cho 50 khách hàng đã tham gia chương trình “Staycation – Xu 

Hướng Nghỉ Dưỡng Tại Gia” vào 09:00 – 11:00, ngày 09/04/2022, cung cấp thông tin đầy 
đủ & hợp lệ cho Ban Tổ Chức khi đăng ký tham gia chương trình trên hệ thống Zoom Webinar, 

và hoàn thành bảng khảo sát sớm nhất theo yêu cầu của Ban Tổ Chức. 

- Thông tin hợp lệ là thông tin phải có đầy đủ họ tên, số điện thoại, email còn hiệu lực và là 
thông tin duy nhất. Trong trường hợp thông tin trùng lặp, ban tổ chức chương trình sẽ lấy 

thông tin cuối cùng mà khách hàng đã đăng ký. 
- Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 1 giải thưởng duy nhất trong suốt chương trình. 

- Mã voucher sẽ được gửi qua số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký trên hệ thống Zoom 

Webinar. 
- Khi tham gia chương trình, mặc định khách hàng đã đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho 

Tiến Phước và chúng tôi có toàn quyền sử dụng các thông tin này để phục vụ các chương 
trình sắp tới của công ty.  

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm gửi phiếu quà tặng đến cho thành viên qua các hình 
thức khác hoặc các trường hợp nhận thay phiếu quà tặng. 

- Ban tổ chức có quyền thay đổi các quy định của chương trình nếu cần và quyết định của Ban 

tổ chức là quyết định cuối cùng. 
- Điều kiện & điều khoản sử dụng voucher Got It, xem tại đây: https://www.gotit.vn/how-to-

use. 
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