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CHÍNH SÁCH HỢP TÁC 
   

Phần mềm Việt 

 

PHẦN MỀM VIỆT là sản phẩm phần mềm của công ty Cổ phần phần mềm Mekong – Mekong Soft. 

Với nhiều phần mềm được thiết kế chuyên biệt cho các ngành hàng khác nhau cùng những giải pháp 

phần mềm theo yêu cầu, PHẦN MỀM VIỆT sẽ mang đến cho quý doanh nghiệp những giải pháp 

phần mềm quản lý hiệu quả nhất. 

Với mong muốn hợp tác, cùng chia sẻ thành công, PHẦN MỀM VIỆT trân trọng kính mời các cá 

nhân, đơn vị cùng hợp tác trong việc triển khai và phân phối các sản phẩm phần mềm của công ty. 

Khi hợp tác với PHẦN MỀM VIỆT, Quý doanh nghiệp và đối tác sẽ có cơ hội được kinh doanh sản 

phẩm phần mềm uy tín, chất lượng tốt đồng thời gia tăng thu nhập cho bản thân, doanh nghiệp. 
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CHÍNH SÁCH GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG 

 
 

THỂ LỆ: 

Chương trình này dành cho tất cả khách hàng của PHẦN MỀM VIỆT, các cá nhân, tổ chức mong 

muốn kiếm tiền online, gia tăng nguồn thu nhập của mình bằng việc giới thiệu khách sử dụng phần 

mềm.  

- Mỗi khách hàng giới thiệu kí hợp đồng thành công, bạn sẽ được thưởng ngay: 

 500.000 đ / khách với điều kiện giá trị hợp đồng > 2.000.000 Đ. 

 300.000 đ / khách với điều kiện giá trị hợp đồng 1.000.000 =< 2.000.000 Đ. 

- Việc duy nhất bạn cần làm là giới thiệu khách mới. PHẦN MỀM VIỆT sẽ tiếp nhận thông tin, chịu 

trách nhiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng để ký hợp đồng. 

- Hình thức trả thưởng bằng tiền mặt/ chuyển khoản trong vòng 7 ngày sau khi khách hàng đã kí hợp 

đồng và thanh toán. 

LƯU Ý: 

 Khách hàng được giới thiệu ký nhiều chi nhánh, hoặc ký nhiều hợp đồng, thì được tính là 01 

khách hàng; 

 Khách hàng mở rộng chuỗi cửa hàng theo hình thức nhượng quyền và đa cấp chỉ tính hợp 

đồng đầu tiên của khách đó. 

 Trường hợp khách hàng được giới thiệu đã là khách hàng của PHẦN MỀM VIỆT, mở thêm 

cửa hàng mới do người khác quản lý, nhưng không tách doanh nghiệp mới mà chỉ mở thêm 

cửa hàng của doanh nghiệp cũ thì không được tính là khách mới. 

 Trường hợp khách được giới thiệu trùng với nguồn giới thiệu khác của PHẦN MỀM VIỆT: 

Xét theo nguồn đầu tiên giới thiệu về hệ thống PHẦN MỀM VIỆT. 

THẮC MẮC – KHIẾU NẠI: 

 PHẦN MỀM VIỆT có quyền được thay đổi nội dung, điều chỉnh chương trình vào từng thời 

điểm phù hợp theo pháp luật hiện hành. Trong trường hợp đó, nội dung thay đổi PHẦN 

MỀM VIỆT sẽ đăng tải trên website: www.phanmemviet.com.vn 

 Trong mọi trường hợp, quyết định của PHẦN MỀM VIỆT sẽ là quyết định cuối cùng. Mọi 

tranh chấp, khiếu nại, thắc mắc về quyết định của PHẦN MỀM VIỆT đều không có giá trị 

cho việc nhận thưởng (nếu có). 

 Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ 02862 878 178 để được hướng dẫn. 


