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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NĂM 2018
Kính gửi: Quý Khách hàng
Trước tiên, Cơ sở Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm nước
mắm nhỉ cá cơm mang thương hiệu Hải Trung.
Trong những năm qua, Cơ sở sản xuất nước mắm nhỉ cá cơm Hải Trung đã không ngừng
hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm với mục tiêu đem đến những sản phẩm ngon, sạch,
mang đậm tính chất truyền thống đến tay Người tiêu dùng.
Hiện tại, Chúng tôi đang có áp dụng những chính sách ưu đãi phù hợp dành cho Quý Khách hàng
đang mong muốn trở thành Nhà phân phối, Đại lý của Cơ sở Chúng tôi, với tiêu chí hợp tác cùng
nhau phát triển.
Chính sách hợp tác của Cơ sở sản xuất nước mắm nhỉ cá cơm Hải Trung như sau:
I/- Mức chiết khấu
1/ Chiết khấu mua hàng định kỳ cho mặt hàng nước mắm cao đạm (60).





Với đơn hàng đầu tiên có giá trị:
Giá trị đơn hàng

Mức chiết khấu

25.000.000 đ - 45.000.000 đ

14%

45.000.000 đ - 65.000.000 đ

15%

65.000.000 đ - 80.000.000 đ

16%

80.000.000 đ - 90.000.000 đ

17%

Trên 90.000.000 đ

18%

Những đơn hàng tiếp theo nếu từ 10.000.000 đ trở lên thì sẽ được duy trì mức chiết khấu
như đơn hàng đầu tiên.
Cơ sở Chúng tôi sẽ xem xét doanh số bán hàng thường xuyên, Nếu doanh số mua hàng
trong năm của Quý khách vào khung chiết khấu nào thì sẽ áp dụng tăng vào khung chiết
khấu đó.
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STT

Doanh số bán / năm

Mức chiết khấu

1

500.000.000 đ

16%

2

700.000.000 đ

17%

3

900.000.000 đ

18%

4

1.200.000.000 đ

19%

5

Trên 1.500.000.000 đ

20%



20% là mức chiết khấu cao nhất chúng tôi áp dụng cho các điểm bán hàng.

2/ Chiết khấu mua hàng định kỳ cho mặt hàng nước mắm thấp độ đạm (25, 20, 10)



Được hưởng mức chiết khấu 12%.
Doanh số mua của nước mắm thấp đạm sẽ được cộng chung với doanh số mua của nước
mắm cao đạm để tính doanh số tổng cho chiết khấu nước mắm cao đạm.

STT

Doanh số bán / năm

Mức chiết khấu

1

500.000.000 đ

16%

2

700.000.000 đ

17%

3

900.000.000 đ

18%

4

1.200.000.000 đ

19%

5

Trên 1.500.000.000 đ

20%

II/- Những yêu cầu




Chính sách của chúng tôi chỉ áp dụng dành cho những khách hàng giao dịch thường
xuyên, với những khách hàng sau 03 tháng mới quay lại mua hàng sẽ không được hưởng
chính sách này.
Đối với khách hàng tại Hà Nội, sẽ phải ký bảng cam kết bán lẻ đúng giá theo giá Cơ sở
chúng tôi đưa ra.
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III/- Những ưu đãi khác




Với những điểm bán hàng, Chúng tôi sẽ hỗ trợ duy nhất một lần tiền làm bảng hiệu trị giá
500.000 đ (Chỉ hỗ trợ làm bảng đối với các điểm kinh doanh đạt hiệu quả) và được tặng
kèm 01 lần nước mắm dùng thử của các loại độ đạm mà Quý khách hàng mua.
Cuối năm sau tổng kết doanh số, đối với những Quý khách hàng đạt và vượt chỉ tiêu sẽ
được tặng 01 suất đi du lịch …

IV/- Thanh toán & Vận chuyển
Sau khi đã chốt đơn hàng, Quý khách hàng sẽ phải thanh toán 100% số tiền, Sau đó Chúng tôi sẽ
chuẩn bị hàng và chuyển đi. Thời gian nhận hàng sẽ tùy thuộc vào khu vực:



Đối với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây: 2 - 5 ngày
Đối với Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung: 10 – 15 ngày.

 Lưu ý: Thời gian giao hàng nêu trên chỉ áp dụng cho những ngày thường (trừ lễ, tết),
vào những thời điểm tần suất đặt hàng cao, thời gian vận chuyển có thể lâu hơn dự kiến.
Phan Thiết, ngày 22/02/2018
Cơ sở sản xuất nước mắm nhỉ cá cơm Hải Trung
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