CHÍNH SÁCH DÀNH CHO ĐẠI LÝ
I/ MỤC TIÊU:
● Tạo dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.
● Hợp tác đôi bên cùng có lợi.
● Hỗ trợ công bằng và hợp lý cho toàn bộ đại lý.
● Đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm về giá và chất lượng.
II/ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU:
● Đơn hàng dưới 10 triệu đồng: bán theo giá niêm yết tại website
http://bonny.sieuthiphuyen.com
● Đơn hàng từ 10 đến 20 triệu đồng: chiết khấu 5%.
● Đơn hàng từ 20 đến 30 triệu đồng: chiết khấu 7%.
● Đơn hàng trên 30 triệu đồng: chiết khấu 10%.
* Giá bán các mặt hàng có thể thay đổi tùy theo thời điểm trong năm.
II/ VẬN CHUYỂN:
● Hỗ trợ 50% cước phí chuyển phát nhanh đối với tất cả mặt hàng trừ
trường hợp gửi hàng hỏa tốc.
V/ THANH TOÁN:
● Nhận hàng trả tiền hoặc chuyển khoản.
VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BONNY SOUVENIR:
● Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.
● Cung cấp hàng đảm bảo thời gian, chất lượng với giá cả cạnh tranh
như đã cam kết.
● Đổi hàng trong trường hợp giao hàng không đảm bảo chất lượng.
● Hỗ trợ tư vấn bán hàng.
VII/ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ:
● Bảo quản hàng hóa theo chỉ dẫn.
● Nếu đại lý thay đổi bao bì, nhãn mác thì sẽ tự chịu trách nhiệm về
tất cả các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và an toàn thực
phẩm.
● Thanh toán sau khi đã nhận đủ hàng.
Xin trân trọng cảm ơn!
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Bán hàng đặc sản và quà lưu niệm Phú Yên
541 Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0985.055.728 – nguyenthao87py@gmail.com
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