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Số:    TB68-2015/YTC Hà Nội, ngày 22  tháng 07  năm 2015 
 

THÔNG BÁO 

V/v: Chính sách chiết khấu cho cơ quan/ doanh nghiệp 

Kính gửi: QUÝ CƠ QUAN/ DOANH NGHIỆP 

Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thế Hệ Trẻ trân trọng thông báo chính sách chiết khấu cho các cơ 

quan/ doanh nghiệp khi mua Bánh Trung Thu 2015 như sau: 

Mua từ 03 triệu  đến dưới 10 triệu đồng được chiết khấu 

 

Mua từ 10 triệu đến dưới 20 triệu đồng được chiết khấu 

: 5% - 10% 

 

: 15% - 17% 

 

Mua từ 20 triệu  đến dưới 40 triệu đồng được chiết khấu 

 

: 20% - 22% 

Mua từ 40 triệu  đến 60 triệu đồng được chiết khấu 

 

: 23% - 25% 

Mua từ 60 triệu trở  lên được chiết khấu 

 

: Liên hệ trực tiếp. 

 

Đối với Quý Cơ quan/Doanh nghiệp có nhu cầu mua số lượng lớn sẽ được chúng tôi áp dụng mức chiết khấu 

đặc biệt! 

Khi mua hàng của chúng tôi, Quý cơ quan/ Doanh nghiệp sẽ được: 

- Giao hàng theo địa chỉ yêu cầu của Khách hàng, 

- Hỗ trợ việc đóng gói đúng quy cách, chủng loại theo yêu cầu của Quý khách 

- Xuất hóa đơn tài chính. 

 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01  tháng 08 năm 2015. (Mức chiết khấu có thể thay đổi  vào từng 

giai đoạn – Khách hàng đặt hàng trước 10/07 âm lịch được áp dụng theo mức trên).  

 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 

Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thế Hệ Trẻ - NPP Bánh trunh thu Kinh Đô 

Địa chỉ: Tòa nhà Hoa Cương, Số 18, Ngõ 11, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. 

Tel: 043.514.9260/ 0985 023 991.   Fax: 043.572.0690. 

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách! 
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