
THƯƠNG HIỆU CHI TIẾT NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC

Shopee

Giảm 25% (tối đa 300.000 VND) 

- Cho đơn hàng trên 1.000.000 VND tại www.shopee.vn và ứng dụng Shopee

- Áp dụng 400 lượt mua đầu tiên (bắt đầu lúc  9AM)

- Ưu đãi áp dụng tối đa 01 lần/ thẻ/ ngày

- Các sản phẩm không bao gồm: SIM điện thoại, thẻ cào, gói sản phẩm (ví dụ mua 1 tặng 1, 

mua 2 giảm 10%...) và đơn do người bán tự vận chuyển

30/01/2020 31/03/2020

Lazada

Giảm 300.000 VND

- Cho đơn hàng trên 2.000.000 VND tại www.lazada.vn và ứng dụng Lazada

- Áp dụng 250 lượt mua đầu tiên

- Ưu đãi áp dụng tối đa 01 lần/ thẻ/ ngày

- Khi Khách hàng thu thập Phiếu ưu đãi tại Website/Ứng dụng Lazada & thanh toán thành 

công bằng Thẻ JCB

- Phiếu ưu đãi sẽ được mở lượt lúc 9h (sáng) & mở thêm đợt tiếp theo vào lúc 12h (trưa) vào 

mỗi Thứ Năm hàng tuần

- Các sản phẩm không bao gồm: sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em, các sản phẩm của 

Vinamilk, một số sản phẩm khác được bán và giao bởi một số nhà cung cấp được ghi rõ 

không áp dụng hình thức thu thập phiếu khuyến mại, sản phẩm không được khuyến mại 

theo quy định của pháp luật hoặc các sản phẩm khác theo thỏa thuận giữa Các Bên tại từng 

thời điểm

30/01/2020 31/03/2020

Lotte Mart

Tặng giftcard trị giá 200.000 VND 

- Cho đơn hàng trên 1.000.000 VND tại hệ thống Lotte Mart

- Áp dụng thứ 5 (300 lượt mua đầu tiên)

- Ưu đãi áp dụng tối đa 01 lần/ thẻ/ tuần

- Áp dụng cho 300 lượt mua đầu tiên mỗi ngày

- Giftcard được dùng cho lần thanh toán sau khi thanh toán bằng thẻ JCB

- Không áp dụng cho các sản phẩm sau: hàng điện tử, sữa bột, thẻ cào điện thoại, thẻ game 

và sản phẩm thức uống có cồn từ Lotte Mart

06/02/2020 31/03/2020

Nhà hàng Hoàng Yến

Giảm 50% tối đa 500.000 VND (không giới hạn tổng giá trị hóa đơn)

186 Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, TP.HCM – 028 62862647

07-09 Ngô Đức Kế, Q.1, TP.HCM – 028 38231101

Lầu 3, Parkson Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, Q.5, TP. HCM – 028 22102308

Lô Cr1-12, Khu Hồ Bán Nguyệt, 103 Tôn Dật Tiên, Q.7, TP. HCM – 028 22102304

Unit 10A, Tầng trệt, MPlaza Saigon (Kumho Link), 39 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM – 028 66826564

Tầng 5, Vincom Mega Mall Thảo Điền, 161 Xa Lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM - 

02822416655

06/02/2020 31/03/2020
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