THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG DÀNH CHO
CỘNG TÁC VIÊN CỦA SAPO
I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình giới thiệu khách hàng dành cho các Cộng tác viên của Sapo. Các
CTV sẽ tạo tài khoản qua App Sapo Partner của Sapo.
Đối tượng mà cộng tác viên cần hướng tới là các cửa hàng đang kinh doanh
kể cả online và offline như các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng điện thoại, shop quần áo,
giày dép, túi xách, các nhà hàng, quán cafe…
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
Các cá nhân có mong muốn kiếm thêm thu nhập, có khả năng tìm kiếm các
khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của SAPO (phần mềm quản lý
bán hàng, thiết kế website bán hàng…)
III. THỂ LỆ KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
Chính sách hoa hồng

1.

Các Cộng tác viên của Sapo có cơ hội nhận từ 250.000Đ đến 500.000Đ tùy
vào từng gói dịch vụ. Cụ thể:
•

•

Khi người được giới thiệu trở thành khách hàng tiềm năng (Người được giới
thiệu đang kinh doanh và có nhu cầu sử dụng phần mềm của Sapo) sẽ nhận
ngay 50.000Đ.
Khi khách hàng tiềm năng kí hợp đồng thành công Cộng tác viên sẽ nhận
thêm:

o Nhận ngay 450.000Đ khi khách hàng tiềm năng ký các gói: Sapo POS,
Sapo Web, Sapo GO pro, Sapo Omni, Sapo FnB Pro, Máy bán hàng S1,
S2.
o Nhận ngay 200.000Đ khi khách hàng tiềm năng kí các gói: Sapo GO Basic,
Sapo FnB Basic, Sapo Startup.
2.

Chính sách thanh toán
•

Định kì 1 tháng 2 lần SAPO sẽ thống kê số khách hàng tiềm năng và hợp đồng
đã ký được để thanh toán vào ngày 15 và 30 hàng tháng.

•

Hoa hồng của hợp đồng thành công sẽ được thanh toán sau khi hoàn thành hết
các thủ tục ký kết hợp đồng.
Điều kiện chung:

3.
•

Cộng tác viên của Sapo sẽ được hưởng hoa hồng khi: khách hàng mới được
giới thiệu ký kết hợp đồng dịch vụ phần mềm hoặc dịch vụ quảng cáo với
Sapo

•

Khách hàng đã ký 1 hợp đồng sẽ không áp dụng cho các hợp đồng sau cùng
dịch vụ

•

Hoa hồng áp dụng trên KHÁCH HÀNG MỚI của mỗi dịch vụ, không áp dụng
trên hợp đồng mới (ví dụ: các dịch vụ ký thêm, mua thêm chi nhánh, hợp đồng
gia hạn…)

•

Chương trình áp dụng đến khi nào có thông báo mới

•

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:

https://www.sapo.vn/

Cập nhật tiếp các chương trình mới nhất lại đây: https://www.sapo.vn/sapoaffiliate.html
***Lưu ý: Cộng tác viên không được sử dụng thương hiệu, logo của Sapo để
lập website, fanpage hoặc trang cá nhân trên các mạng xã hội, gây hiểu nhầm về
thương hiệu của Sapo. Nếu phát hiện vi phạm, Sapo sẽ ngừng hợp tác affiliate với
Cộng tác viên này.

Mọi thắc mắc vui long liên hệ aff@sapo.vn hoặc tổng đài miễn phí 18006750
để được giải đáp. SAPO rất hân hạnh được hợp tác cùng các cộng tác viên.

