MỪNG SINH NHẬT VÀNG – RỘN RÀNG QUÀ TẶNG
PHU SA BIOCHEM- 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Công ty Sinh Hóa Phù Sa (PHUSA Biochem) xin gửi lời tri ân đến quý khách hàng đã tin tưởng
đồng hành cùng công ty trong thời gian qua.
Công ty Sinh Hóa Phù Sa là một doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoạt động chủ yếu tập trung
vào nghiên cứu phát triển các lĩnh vực liên quan đến công nghệ DNA, với 3 lĩnh vực chính: Hóa
Học, Sinh Học và Tự động hóa. Song song với chương trình nghiên cứu riêng của công ty, chúng
tôi đang hợp tác với rất nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và các công ty tổ chức thực hiện các
dự án nghiên cứu chung để phát triển sản phẩm mới.
Các sản phẩm của Phù Sa luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng với giá cả hợp lý. Phù
Sa mong muốn góp phần nâng tầm nghiên cứu các sản phẩm công nghệ của Việt Nam, mang công
nghệ tiên tiến đến nhà khoa học và người trẻ - điển hình là kế hoạch mang Sinh học phân tử vào
cấp giáo dục phổ thông, hỗ trợ phát triển nghiên cứu trong nước.
Năm 2018 là năm đánh dấu 10 năm xây dựng và phát triển PHUSA Biochem. Nhân dịp kỷ niệm
dấu mốc quan trọng này, PHUSA Biochem triển khai chương trình ưu đãi MỪNG SINH NHẬT
VÀNG – RỘN RÀNG QUÀ TẶNG thay cho lời tri ân đến toàn thể quý khách hàng đã tin tưởng
và ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua.

Hình thức khuyến mãi:
1. Mua hàng ngay, nhận quà liền tay: chỉ với đơn hàng từ 500.000đ trở lên , khách hàng sẽ
được nhận 01 quà tặng hấp dẫn như sau:
-

Từ 500.000 đến dưới 1.000.000: Bình giữ nhiệt inox 500ml.

-

Từ 1.000.000đ đến dưới 1.500.000đ: USB Kingston 16GB

-

1.500.000 – 2.000.000đ: Chuột không dây Logitech

-

≥2.000.000đ: Bình giữ nhiệt vỏ tre cao cấp.

-

Lưu ý: khách hàng nào có nhiều đơn hàng trong 1 ngày, phần quà sẽ dựa trên tổng giá
trị của các đơn hàng đó. Không giới hạn giá trị đơn hàng.

Công ty sẽ tổng kết số lượng quà tặng của từng khách hàng vào các ngày 25/5 và 25/6 sau
đó sẽ liên hệ với các khách hàng và gởi quà tặng vào đầu tháng sau.

2. Bốc thăm trúng thưởng – tận hưởng niềm vui
Ngoài ra, khi mua đơn hàng bất kỳ ở mỗi mức 500.000đ, quý khách sẽ được nhận ngay 1
mã dự thưởng, (Vd: 500.000 sẽ được 1 mã, 1.000.000đ sẽ được 2 mã,…).
Cuối chương trình, quý khách sẽ được tham gia chương trình “Bốc thăm trúng thưởng” với
phần thưởng là các sản phẩm quà tặng vô cùng độc đáo và giá trị:
-

01 Giải nhất: 1 Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A6 10.1 Spen.

-

02 Giải nhì: mỗi giải là 1 vali cao cấp Lusetti Delux LS001

-

03 Giải ba: mỗi giải là 1 Balo Laptop Miti Charger

-

05 Giải khuyến khích: mỗi giải là 1 túi du lịch cỡ đại vải Canvas

Đối tượng: dành cho tất cả các khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ của PHUSA Biochem.
Thời gian áp dụng: 25/04/2018 đến hết 25/06/2018
Chương trình “Bốc thăm trúng thưởng” sẽ được tổ chức vào ngày 30/06/2018, được quay và phát
trực tiếp trên trang facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009390873079
Kết quả sẽ được thông báo trực tiếp đến người nhận giải qua email và điện thoại, ngoài ra cũng sẽ
được thông báo trên website công ty: http://phusabiochem.com/vi/
Sau chương trình, công ty sẽ gởi các phần quà đến các khách hàng may mắn trúng thưởng.
Một lần nữa, xin trân trọng gởi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý khách hàng đã luôn tin tưởng và
ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi tự tin khẳng định rằng sẽ cung cấp cho quý
khách hàng những sản phẩm đảm bảo chất lượng với giá cả tối ưu nhất.
Mọi chi tiết xin liên hệ:, 0931 035 935

