
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“CÙNG JCB ĐẠI NÁO PHỐ TRÀ SỮA” 

-------o0o------- 

1. Tên chương trình: “Cùng JCB Đại náo Phố trà sữa” 

2. Thời gian: Từ ngày 01.03 – 31.03.2018 

3. Phạm vi: Toàn quốc 

4. Nội dung chương trình: 

4.1 Chương trình 1:  “Mua 1 Tặng 1” tại phố trà sữa nổi tiếng nhất Sài Thành 

- Đối tượng: Chủ thẻ quốc tế JCB  

- Phạm vi: Thành Phố Hồ Chí Minh 

- Nội dung: Mua 1 tặng 1 ly trà sữa với giá trị tương đương hoặc thấp hơn dành cho khách 

hàng thanh toán bằng thẻ quốc tế JCB 

- Địa điểm: Các cửa hàng có trưng bày nhận diện chương trình 

- Thời gian: Từ ngày 01.03 – 31.03.2018 

4.2 Chương trình 2: “Pose ảnh đẹp, nhận vé CGV” 

- Đối tượng: Tất cả khách hàng 

- Nội dung: JCB tặng 20 cặp vé xem phim CGV dành cho 20 bạn có ảnh:  

 Bước 1: Chụp ảnh tại photo frame tại các cửa hàng trà sữa có trưng bày nhận diện 

chương trình để tham gia 

 Bước 2: Chia sẻ trên facebook cá nhân để chế độ công khai + Hashtag #JCB 

#JCBĐạiNáoPhốTràSữa + Tag thêm 2 người bạn  

- Thời gian: Từ ngày 01.03 – 31.03.2018 

- Điều kiện: Bài post đủ tiêu chí và đạt likes cao nhất. Trong trường hợp người tham gia 

có mức likes bằng nhau, BTC sẽ căn cứ vào thời gian đăng bài dự thi sớm nhất.  

- Thời gian công bố: Kết quả sẽ được công bố trên fanpage JCB Việt Nam trong vòng 15 

ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

4.3 Chương trình 3: “Mỗi tuần tôi chọn một quà cool” 

- Đối tượng: Tất cả khách hàng từ 18 tuổi và có đủ năng lực, hành vi nhân sự và dân sự 

theo quy định của pháp luật Việt Nam 

- Nội dung: Mỗi tuần JCB sẽ dành tặng: 

a. Món quà bất ngờ và thú vị dành cho người chơi tham gia mini-game: 

 Bước 1: Người chơi truy cập vào fanpage JCB Việt Nam 

www.facebook.com/jcbvietnam, tìm post minigame “Cùng JCB Đại náo Phố trà 

sữa” theo tuần để tham gia  

http://www.facebook.com/jcbvietnam


 Bước 2: Người chơi tham gia bình luận 02 nội dung: Đáp án cho câu hỏi của JCB 

và con số nhỏ nhất và duy nhất từ 0-9999 trên post minigame “Cùng JCB Đại náo 

Phố trà sữa” theo tuần 

 Bước 3: Sau Bước 2, người chơi chia sẻ post mini-game về facebook cá nhân để 

chế độ công khai + Hashtag #JCB #JCBĐạiNáoPhốTràSữa + Tag thêm 2 người 

bạn 

 Điều kiện: 

 Người thắng giải là người chơi có câu trả lời thoả các điều kiện ở bước 2 và 

bước 3 

 Thời gian và giải thưởng: 

 Số lượng và nội dung giải thưởng được JCB công bố mỗi tuần. Thời gian 

và giải thưởng tham gia minigame mỗi tuần được quy định như sau:  

 Tuần (1): Từ 01/03/2018 – 10/03/2018 

 Tuần (2): Từ 11/03/2018 – 20/03/2018 

 Tuần (3): Từ 21/03/2018 – 31/03/2018 

 Thời gian công bố: 

 Kết quả chương trình được công bố trên fanpage JCB Việt Nam như sau: 

Tuần 1: Ngày 15/3/2018, Tuần 2: Ngày 23/3/2018, Tuần 3: Ngày 5/4/2018. 

b. Giải thưởng siêu hot dành cho người thắng giải tuần: 

JCB dành tặng 01 máy ảnh Fujifilm và 10 tấm phim chụp lấy ngay trị giá 3.500.000đ 

dành cho người chơi thắng giải tuần:  

 Bước 1: Selfie với giải thưởng tuần của JCB 

Bước 2: Post lên facebook cá nhân + Hashtag #JCB #ThankyouJCB  

 Bước 3: Kêu gọi 100 likes cho bài post của mình 

 Bước 4: Chụp màn hình kết quả 100 likes và gửi inbox cho JCB nhanh nhất 

 Điều kiện: Người trúng thưởng là người chơi có bài post đủ điều kiện và gửi JCB 

nhanh nhất 

 Thời gian công bố: Kết quả của sẽ được công bố trên fanpage JCB Việt Nam 

trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.  

4.4 Chương trình đặc biệt: “Cover hay, nhận quà khủng” 

- Đối tượng: Tất cả khách hàng từ 18 tuổi và có đủ năng lực, hành vi nhân sự và dân sự 

theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Nội dung: Cover bài hát của chương trình để nhận:  

 Giải nhất: Chuyến du lịch Nhật Bản trị giá 50 triệu đồng 

 Giải nhì: iPhone X thời thượng trị giá 30 triệu đồng 



- Thời gian: Từ ngày 08.03 – 31.03.2018 

- Cách thức tham gia: 

 Bước 1: Thoả sức sáng tạo và ghi hình bài dự thi cover  bài hát của chương 

trình 

 Bước 2: Đăng lên FB cá nhân để chế độ công khai + Hashtag 

#coverhaycungJCB + Tag Fanpage JCB 

 Bước 3: Kêu gọi tương tác like để tăng cơ hội chiến thắng 

 Bài hát và link beat: Sẽ được công bố trên fanpage JCB Việt Nam. 

a. Dành riêng cho khách hàng trúng Giải nhất: 

i. Khách hàng trúng Giải nhất sẽ nhận được 01 máy ảnh Fujifilm và 10 tấm phim 

chụp lấy ngay trị giá 3.500.000đ nếu: 

 Bước 1: Selfie với giải thưởng của JCB 

 Bước 2: Post lên facebook cá nhân để chế độ công khai + Hashtag #JCB 

#ThankyouJCB  

 Bước 3: Kêu gọi 100 likes cho bài post của mình 

 Thời gian: Bài post phải được tạo và Likes phải hoàn tất trong vòng 15 

ngày kể từ ngày người chơi nhận được Giải nhất 

ii. Khách hàng trúng Giải nhất sẽ nhận được 01 thẻ JCB Debit trị giá 10 triệu đồng 

nếu: 

 Bước 1: Sử dụng giải thưởng đi du lịch Nhật Bản, tạo 01 album “Cùng 

JCB đại náo phố trà sữa” với tối thiểu 10 tấm hình tại Nhật Bản và thẻ 

JCB 

 Bước 2: Post lên facebook cá nhân để chế độ công khai + Hashtag #JCB 

#ThankyouJCB 

 Bước 3: Kêu gọi 100 Shares cho Album của mình 

 Thời gian: Album phải được tạo và Shares phải hoàn tất trong vòng 15 

ngày kể từ ngày chuyến du lịch tại Nhật Bản kết thúc 

Nếu không đạt mốc 100 Shares trong thời gian nêu trên, người chơi chỉ nhận được 

thẻ JCB Debit trị giá 1.000.000đ 

b. Điều kiện: 

- Bài post được tham gia là bài post đủ điều kiện chương trình. 

- BTC sẽ chấm điểm bài post theo thang điểm 10 như sau: 

Tiêu chí Điểm 

Lượt like 4 

Sử dụng trang phục có 1 trong 3 màu sắc của thương hiệu JCB 

(Xanh lá cây, xanh dương, đỏ) 

1 



Có sử dụng thẻ JCB khi cover 1 

Nội dung quay video sáng tạo 2 

Nội dung chia sẻ video sáng tạo 2 

Tổng cộng 10 

 

- Kết quả chương trình “Cover hay, nhận quà khủng” sẽ được công bố trên 

fanpage JCB Việt Nam trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

 

5. Quy định chung: 

- Bài dự thi phải thoả đủ các tiêu chí của mỗi mini-game. 

- Mỗi cá nhân chỉ có thể tham gia một lần trong mỗi post minigame theo tuần. 

- Nếu đã thắng giải tuần một lần, người chơi sẽ không được thắng tiếp những giải tuần tiếp theo. 

- Bài dự thi phải phù hợp với nội quy của BTC, văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam và quy 

định của pháp luật Việt Nam. 

- Nghiêm cấm sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không lành mạnh, thiếu văn hóa. Tránh 

những nội dung phản động về chính trị, tôn giáo. Nghiêm cấm tuyên truyền, khích động những 

hành vi bạo lực, tuyên truyền phản động hoặc các hành vi phá hoại. 

- Bằng việc tham gia vào cuộc thi, thí sinh đồng ý rằng BTC được quyền sử dụng các hình ảnh và 

lời chia sẻ của thí sinh. 

- Tham gia cuộc thi này đồng nghĩa với việc thí sinh đồng ý cho BTC được sử dụng mọi thông 

tin, hình ảnh, bài viết có liên quan của mình cho mục đích truyền thông, quảng cáo và các mục 

đích thương mại khác mà không phải trả thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. 

- Tài khoản Facebook phải là tài khoản cá nhân thật sự, hoạt động và chia sẻ thường xuyên. Đối 

với những tài khoản ảo, chuyên săn giải, BTC được toàn quyền loại bài dự thi. 

- Bài dự thi có dấu hiệu gian lận (tăng số Likes bất thường, sử dụng account ảo, đối IP để vote 

nhiều lần…) BTC được toàn quyền xử lý. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến cuộc thi này, quyết định của BTC là quyết 

định cuối cùng. 

6. Quy định trao thưởng: 

- BTC chỉ trao giải cho chủ sở hữu tài khoản cá nhân đã tham gia cuộc thi, người thân hoặc bạn 

bè không được nhượng quyền nhận giải. 

- Các Giải thưởng của chương trình không có giá trị quy đổi bằng tiền mặt và không được chuyển 

nhượng. 

- Mọi thông tin chi tiết về giải thưởng và thông báo trúng thưởng sẽ được cập nhật tại fanpage 

JCB Việt Nam: https://www.facebook.com/jcbvietnam/ 

- BTC sẽ liên hệ với người thắng cuộc để trao giải. 

https://www.facebook.com/jcbvietnam/


- Mọi tranh chấp liên quan đến giải thưởng chỉ được xem xét trong thời gian 05 ngày kể từ ngày 

công bố kết quả chiến thắng. Thí sinh được xem như đã đồng ý kết quả giải thưởng nếu không 

có tranh chấp gì trong thời gian này. Mọi tranh chấp xảy ra sau thời gian này sẽ không được xem 

xét và kết quả của BTC là quyết định cuối cùng. 

- Giải thưởng sẽ được trao cho người thắng cuộc trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố giải 

thưởng. BTC sẽ liên hệ trực tiếp các người thắng giải để trực tiếp đến văn phòng JCB nhận giải 

thưởng hoặc gửi qua đường bưu điện với những quà tặng giá trị thấp hơn 500,000đ. 

- Trong mọi trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến cuộc thi này, quyết định của BTC là 

quyết định cuối cùng. 

c. Liên hệ và giải đáp thắc mắc:  

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, khách hàng vui lòng gửi tin nhắn (inbox) trên fanpage 

JCB Việt Nam 


