THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG – AN TÂM NHẬN TIỀN

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
- Đối tác của DKT: Các đối tác phát triển Theme, đối tác phát triển App, các đối tác kết nối
chính thức với Sapo, các Bloger, chủ website, doanh nghiệp, cá nhân … có nhu cầu gia
tăng thu nhập.
- Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của DKT như: Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh
Sapo, Quảng cáo DKT Media.
***Đối tượng là khách hàng đang sử dụng dịch vụ của DKT sẽ có quyền lợi đặc biệt riêng.

II.
THỂ LỆ KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
1. Chính sách hoa hồng
- Đối với dịch vụ Sapo: Hưởng ngay 10% hoa hồng được tính trên giá trị dịch vụ phần mềm
mà khách hàng thanh toán với DKT (tức giá sau chiết khấu hoặc khuyến mại nếu có, và
không bao gồm các dịch vụ gia tăng khác có trên HĐ)
- Đối với dịch vụ quảng cáo Google Adword và quảng cáo Facebook chính sách hoa hồng
như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng
Gói dịch vụ
eBronze
eGold
eDiamond
Advanced
Doanh thu

5 – dưới 10

10 – dưới 20

20 – dưới 50

Trên 50

% Hoa hồng

3%

3%

2%

2%

*** Riêng với hợp đồng chạy quảng cáo theo hình thức quản lý tài khoản: 1% hoa hồng

2. Chương trình giải thưởng nhất Tháng/Quý/Năm
Với đối tác/ khách hàng có số lượng giới thiệu khách hàng cao trong tháng/quý/năm sẽ nhận
được các giải thưởng sau:
Giải thưởng Tháng:
Giải thưởng

Quà tặng

1 Giải nhất

Trị giá

Số HĐ tối thiểu

2.000.000

3

Giải thưởng Quý:
Giải thưởng
1 Giải nhất

Quà tặng

Trị giá
5,000,000

Số HĐ tối thiểu
8

Quà tặng
Xe máy Liberty 3V
i.e 125cc

Trị giá
57,500,000

Số HĐ tối thiểu
30

1 Giải Nhì

20,000,000

30

1 Giải Ba

10,000,000

30

Giải thưởng năm:
Giải thưởng
1 Giải nhất

3. Chính sách thanh toán
- Đối tác của DKT: Các đối tác phát triển Theme, đối tác phát triển App, các đối tác kết nối
chính thức với Sapo, các Bloger, chủ website, doanh nghiệp, cá nhân … chính sách thanh
toán hoa hồng như sau:
 Lần yêu cầu rút tiền đầu tiên sẽ được thực hiện khi số tiền hoa hồng đạt tối thiểu
1,000,000 đ
 Với các lần rút tiền sau không giới hạn số tiền hoa hồng tối thiểu
 Thời gian yêu cầu rút tiền là từ 1 đến ngày 10 hàng tháng cho thời gian tròn tháng
từ tháng liền trước trở về trước, và DKT sẽ chuyển khoản tiền hoa hồng vào ngày
20 của tháng yêu cầu rút tiền
- Khách hàng của DKT ( đang sử dụng Sapo, DKTmedia)
 Không quy định số tiền hoa hồng cho các lần yêu cầu rút tiền



Thời gian yêu cầu rút tiền là từ 1 đến 10 hàng tháng cho thời gian tròn tháng từ
tháng liền trước trở về trước, và DKT sẽ chuyển khoản tiền hoa hồng vào ngày 20
của tháng yêu cầu rút tiền
4. Điều kiện chung
- Đối tác/ khách hàng của DKT sẽ được hưởng hoa hồng khi khách hàng được giới thiệu ký
kết hợp đồng dịch vụ phần mềm hoặc dịch vụ quảng cáo với DKT (Sapo/Media)
- Khách hàng đã ký 1 hợp đồng sẽ không áp dụng cho các hợp đồng sau
- Các mức hoa hồng chỉ áp dụng khi khách hàng kí kết hợp đồng đầu tiên với các dịch vụ
của DKT
Ví dụ:
 Nếu KH đang dùng Sapo, bạn giới thiệu khách hàng đang dùng Sapo ký thêm hợp đồng
Sapo sẽ không được hưởng hoa hồng
 Nếu KH đang dùng Sapo, bạn giới thiệu khách hàng ký thêm dịch vụ khác ngoài Sapo
như quảng cáo Google, quảng cáo Facebook thì vẫn được hưởng hoa hồng
- Trường hợp nhiều đối tác/ khách hàng có số lượng hợp đồng giới thiệu được trong thời
gian xét giải bằng nhau, sẽ ưu tiên cho Đối tác/ Khách hàng có thời gian giới thiệu hợp
đồng cuối cùng sớm hơn
- Tổng số lượng hợp đồng bao gồm cả 3 dịch vụ: Sapo, Quảng cáo Google Adword, Quảng
cáo Facebook
- BTC có quyền được thay đổi nội dung, điều chỉnh chương trình vào từng thời điểm phù
hợp và sẽ đăng tải nội dung thay đổi trên các website: Sapo.vn và dktmedia.vn.

