NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại:
-

“Quét QR Pay - Giảm ngay 10%”

-

“Quét QR - Giảm tới 500k”

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 16/09/2018 – 31/12/2018
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Giảm giá trực tiếp vào hóa đơn khi mua hàng hóa
tại các điểm chấp nhận thanh toán bằng VNPAY.
4. Hình thức khuyến mại:
4.1. Chương trình: “Quét QR Pay - Giảm ngay 10%”
-

Nhập mã QR10 khi thanh toán bằng VNPAY-QR trên ứng dụng Mobile Banking của Ngân
Bản Việt, khách hàng sẽ được hưởng ngay mức giảm giá 10% (không quá 200.000 đồng) trên
mỗi hóa đơn thanh toán thành công.

-

Không giới hạn số lượt nhập mã khuyến mại tại các chuỗi cửa hàng khác nhau áp dụng
chương trình. Tuy nhiên, khách hàng chỉ được nhập mã khuyến mại tối đa 01 lần/ngày tại mỗi
chuỗi cửa hàng.

4.2. Chương trình: “Quét QR - Giảm tới 500k”
-

Nhập mã VNPAYQR5 khi thanh toán bằng VNPAY-QR trên ứng dụng Mobile Banking của
Ngân hàng Bản Việt, khách hàng sẽ được hưởng ngay mức giảm giá 5% (không quá 500.000
đồng) trên mỗi hóa đơn thanh toán thành công.

-

Không giới hạn số lượt nhập mã khuyến mại tại các chuỗi cửa hàng khác nhau áp dụng
chương trình. Tuy nhiên, khách hàng chỉ được nhập mã khuyến mại tối đa 01 lần/ngày tại mỗi
chuỗi cửa hàng.

5. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
5.1. Chương trình: “Quét QR Pay - Giảm ngay 10%”
Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng phát sinh giao dịch thanh toán bằng QR Pay tại:
 Chuỗi nhà hàng: Redsun ITI (King BBQ, ThaiEpress, Buk Buk, Dolpan Sam, Hotpot Story,
Khao Lao, Capricciosa, Sushi Kei, Tasaki BBQ, Seoul Garden, Downtown Food, Truly Viet,
Meiwei), Chef Mamma's, Hotto, Maneki Neko Deli, Kanpai BBQ, Cuốn N Roll, Hoàng Ty,
Món Huế.

 Chuỗi cửa hàng thời trang: Canifa, Elise, An Phước, GenViet, John Henry T.M.G, Couple
TX, Format, TokyoLife, Mattana, TNG, SonKim Mode (Vera, Jockey, WOW, Misaki,
J.Buss), Aristino, Owen, OJeans, Winny, Anamai Bonjour, Bò Sữa, Honey Design, MYM.
 Chuỗi cửa hàng phụ kiện, trang sức: Dang Quang Watch
 Siêu thị điện máy: Phong Vũ
 Chuỗi cửa hàng tiện lợi: Shop&Go
 Chuỗi Hair Salon: 30shine
 Nhà sách: Chuỗi nhà sách Nhân Văn
 Tòa nhà: Chung cư Đại Thanh
 Kênh mua sắm trực tuyến: VnShop
 Chuỗi cửa hàng thực phẩm: Hồng Lam, Vfood, Sói Biển, Klever Fruits
 Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe: Ha Eva
 Cửa hàng nội thất: JYSK Việt Nam
5.2. Chương trình: “Quét QR - Giảm tới 500k”
Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng phát sinh giao dịch thanh toán bằng
VNPAY-QR tại:
 Công ty lữ hành: Vietravel
 Siêu thị điện máy: Nguyễn Kim (online), MediaMart, Eco-mart, DigiCity
 Chuỗi cửa hàng mẹ & bé: Shoptretho
6. Hướng dẫn chi tiết các bước để nhận khuyến mại:
-

Bước 1: Trên điện thoại di động, đăng nhập Mobile Banking Ngân hàng Bản Việt

-

Bước 2: Chọn tính năng QR Pay. Quét mã VNPAY-QR đặt tại quầy thu ngân của các cửa
hàng, nhà hàng có tên trong danh sách được áp dung khuyến mại.

-

Bước 3: Sau khi quét mã sẽ hiện ra màn hình thanh toán, khách hàng nhập số tiền cần thanh
toán, và bấm tiếp tục để nhập mã khuyến mại QR10 hoặc VNPAYQR5 tại ô “Mã giảm
giá”.

-

Bước 4: Xác thực giao dịch bằng OTP. Giao dịch hoàn tất.

