
 

 

 

SỰ KIỆN “PHÁI ĐẸP LÀ ĐỂ YÊU” 

 

1. Thời gian và địa điểm chương trình:  

- Thời gian: 08:00 - 17:00 ngày 07/10/2017 (thứ bảy)  

- Địa điểm tổ chức: Trung Tâm Yến tiệc và Hội nghị The Adora Luxury, lầu 2 (Sảnh Ruby) – số 198 Hoàng 

Văn Thụ, P9, Quận Phú Nhuận, HCM. 

2. Đối tác chương trình: Sacombank hợp tác cùng 3 đối tác tổ chức chương trình dành riêng cho Khách hàng 

Visa Ladies First, bao gồm: Jio Heallth; Lucia Beauty Clinic & Spa; OHUI Việt Nam. 

3. Đối tượng: Tất cả Khách hàng Visa Ladies First (bao gồm thẻ chính, phụ, CBNV Sacombank và công ty 

trực thuộc) mang theo thẻ Ladies First khi tham gia chương trình. 

4. Nội dung chương trình:  

- Tham dự sự kiện: Nhận ngay túi vải canvas và bình nước khi xuất trình thẻ Visa Ladies First. 

- Trải nghiệm miễn phí các dịch vụ cao cấp đến từ các chuyên gia hàng đầu, bao gồm: 

 Tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, đặc biệt được bác sĩ giải đáp thắc mắc liên quan đến các vấn đề 

về phòng chống ung thư cổ tử cung và ung thư vú.  

 Chụp hình với Hoa Hậu Hương Giang vào buổi sáng và lắng nghe chia sẻ về cách giữ gìn vóc dáng, sự 

tiện lợi khi sử dụng dịch vụ thăm khám sức khỏe tại nhà của Jio Health.  

 Trải nghiệm dịch vụ chăm sóc da với liệu trình Oxy Jet trị giá đến 2.000.000đ đến từ Trung tâm thẩm 

mỹ Lucia Beauty Clinic & Spa. 

 Trải nghiệm dịch vụ soi da, trang điểm, massage và các dịch vụ đặc biệt khác từ thương hiệu mỹ phẩm 

hàng đầu OHUI Việt Nam.   

- Ưu đãi khi mua hàng:  

 Giảm giá đặc biệt khi mua gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp Jio Health Premium. 

 Tặng voucher “Chăm sóc da” và ưu đãi đến 30% khi mua gói dịch vụ của Lucia Beauty Clinic & Spa. 

 Tặng quà và ưu đãi hấp dẫn khi mua các sản phẩm của OHUI Việt Nam.  

 Đặc biệt, Khách hàng còn có cơ hội nhân ngay vali thời trang hoặc gói thăm khám sức khỏe tại nhà trị 

giá đến 2.400.000đ khi tham gia bốc thăm trúng thưởng với hóa đơn mua hàng từ 2.000.000đ. 

- Ưu đãi khi tham gia “Khoảnh khắc Ladies First” 

 Nhận ngay quà tặng hấp dẫn (kẹp gỗ hoặc nón bảo hiểm thời trang hoặc phiếu mua hàng BigC) khi 

chụp hình và check- in Facebook tại sự kiện. 

5. Quy định khác: 

- Mỗi Khách hàng được tối đa 2 người đi kèm. 

- Mỗi Khách hàng chỉ được nhận 1 túi vải khi đến tham dự sự kiện và 1 phần quà khi tham gia Khoảnh khắc 

Ladies First.  

 


