
Chúng tôi đã chất lên 
cho quý vị một pallet đầy 
những thuận lợi về giá cả

Chương trình giá mới. 
Thuận lợi nhất về giá cả.
Như một đối tác cho những nhà chuyên nghiệp 
chúng tôi liên tục cung ứng chất lượng cao với giá 
bán sỉ thấp.

Để biết thêm thông tin quý vị có thể liên hệ qua e-mail: info@makro.cz.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình thưởng mới, quý vị có 

thể liên hệ quầy dịch vụ khách hàng, gọi số điện thoại 844 999 111 

hoặc xem tại trang web www.makro.cz

• Cứ 2 tuần một, chúng tôi cung ứng hơn 2000 sản phẩm 

hàng hạ giá với mức hạ đáng kể.

• Chúng tôi mang lại một sự cung ứng sản phẩm hấp dẫn

Cung cấp hàng trên kệ của chúng tôi sẽ được đánh 
dấu như thế này:

Chào hàng hạ giá hấp dẫn

Bảng chào hàng bình thường

Bảng chào hàng hạ giá

GAMBRINUS ORIG. 10  20X500ML LH
Cena bez DPH
za ks.

Cena bez DPH za balení

12277 780 1 0 0 0 20130723 MM13317 115218 2031548973215

DPH 21 %

Ks 20

Typ CA

Cena s DPH za balení

Číslo zboží EAN-kód

Cena s DPH za ks. Cena bez DPH za jednotku

7.80
156.00 188.76 9.44 15.60

GAMBRINUS ORIG. 10  20X500ML LH
Cena bez DPH
za ks.

Cena bez DPH za balení

12277 780 1 0 0 0 20130723 MM13317 74061 2031548973215

DPH 21 %

Ks 20

Typ CA

Cena s DPH za balení

Číslo zboží EAN-kód

Cena s DPH za ks. Cena bez DPH za jednotku

7.00
140.00 169.40 8.47 14.00

Mua các sản phẩm này không được tính vào doanh số tính thưởng. 

Toàn bọ giá cả được nêu ở đây chỉ là giá tượng trưng.

Toàn bọ giá cả được nêu ở đây chỉ là giá tượng trưng.

BRNO, tel.: 533 034 756; ČESKÉ BUDĚJOVICE – Hrdějovice, 
tel.: 393 038 756; KARLOVY VARY, tel.: 353 164 616; 
HRADEC KRÁLOVÉ, tel.: 495 081 756; LIBEREC, tel.: 485 381 756; 
OSTRAVA, tel.: 596 795 756; PLZEŇ, tel.: 377 496 756; 
PRAHA-Průhonice, tel.: 271 005 756; PRAHA – Černý Most, 
tel.: 281 083 756; PRAHA-Stodůlky, tel.: 251 110 756; 
ÚSTÍ nad Labem, tel.: 475 302 756; OLOMOUC, tel.: 585 120 756; 
ZLÍN, tel.: 577 153 756. 
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Mức thưởng quý cao hơn 
3% hoặc 5% – 
chương trình tính thưởng mới

Chúng tôi thường 
xuyên cập nhật giá 
cả theo tình hình 
của thị trường

Thẻ màu xanh – KHÁCH HÀNG
10387_MAKRO_Cenovy_program_KARTA_Blue.indd   1 7/24/13   3:09 PM

• Doanh số dưới 30.000 Kc / quý
• Thời gian mở cửa như bình thường

• Gửi báo hạ giá

Thẻ màu bạc – ĐỐI TÁC
BONUSPARTNER
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• Doanh số trên 30.000 Kc / quý 

• Tăng thời gian mở cửa phục vụ 

• Cửa riêng vào trung tâm bán sỉ MAKRO • Quầy thanh toán riêng

• Gửi báo hạ giá ưu tiên trước thời hạn, gửi chào hàng đặc biệt qua 

tin nhắn SMS • Quầy dịch vụ khách hàng

Thẻ màu vàng – THƯỞNG

• Doanh số trên 100.000 Kc / quý • Thưởng lại quả 3% trong 

trường hợp đạt doanh trên 100.000 Kc / quý • Thưởng lại quả 5% 

trong trường hợp đạt doanh trên 250.000 Kc / quý 

• Chỗ đỗ xe có mái che • Tăng thời gian mở cửa phục vụ 

• Cửa riêng vào trung tâm bán sỉ MAKRO • Quầy thanh toán riêng 

• Gửi báo hạ giá ưu tiên trước thời hạn, gửi chào hàng đặc biệt qua 

tin nhắn SMS • Quầy dịch vụ khách hàng

Doanh số đề cử để nhận thẻ được tính gộp các đợt mua hàng của 

khách hàng sau khi đã trừ đi tiền mua nhiên liệu và tạm ứng đổi 

vỏ chai, bao bì. Doanh số dùng để tính thưởng không bao gồm 

tiền nhiên liệu, thuốc lá, hàng hạ giá, vỏ chai và hàng bán tháo. 

Thưởng lại quả sẽ được tính cho khách hàng vào quý tiếp theo.

BONUSBONUS
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Quý vị có thể thông tin thêm tại các quầy dịch vụ khách hàng 

Tất cả các khoản nêu trên đều không bao gồm thuế giá trị gia tăng DPH.

Quý vị khách hàng kính mến, 
mục tiêu chính của công ty Makro là chở thành đối tắc chiến lược của quý vị và 

cung cấp những dịch vụ tốt nhất để có thể giúp cho việc kinh doanh của quý vị. Vì 

lý do đó chúng tôi đã chuẩn bị chương trình thưởng mới có hiệu lực từ 01.10.2013.

Chương trình giá cả mới được dựa trên 3 trụ cột chính:
• Giá bán sỉ luôn luôn thấp

• Chào hàng hạ giá hấp dẫn

• Mức thưởng cao hơn 3% hoặc 5%

Chúng tôi giới thiệu 
chương trình giá cả mới:

 
 

GIÁ 
BÁN SỈ 
THẤP

Mua các sản phẩm này được tính vào doanh số tính thưởng. 

Toàn bọ giá cả được nêu ở đây chỉ là giá tượng trưng.

 
 

NÍZKÁ 
VELKOOBCHODNÍ 

CENA

DOBRÁ VODA-JAHODA NEP. 6X1,5L
Cena bez DPH
za ks.

Cena bez DPH za balení

10099 927 1 0 0 0 20130731 MM13317 228185 2031548973215

DPH 15 %

Ks 6

Typ SW

Cena s DPH za balení

Číslo zboží EAN-kód

Cena s DPH za ks. Cena bez DPH za jednotku

9.20
55.20 63.48 10.58 6.13

• Giá bán sỉ các hạng mục bán chạy nhất luôn luôn 
thấp, so với các đối thủ bán sỉ cạnh tranh tại địa 
phương chúng tôi luôn có giá thuận lợi hơn

• Danh sách các sản phẩm được kiểm tra và các đối thủ bán 

sỉ cạnh tranh mà chúng tôi dùng để so sánh có thể tham 

khảo tại quầy dịch vụ khách hàng.

• Cứ 2 tuần một, chúng tôi kiểm tra giá cả.

Giá bán sỉ luôn luôn thấp ở trên kệ hàng của chúng tôi 
được đánh dấu như thế này:
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Ví dụ cách xác định doanh số đề cử và doanh 
số tính thưởng bằng đơn vị nghìn/quý

Toàn bộ 

doanh số

Nhiên liệu, 

vỏ chai

Doanh số 
đề cử

Hạ giá Hạ giá, hàng 

bán nguyên 

kiện, hàng 

bán tháo

Thuốc lá Doanh số 
tính thưởng 

Cơ sở để tính mức 

thưởng: 3% Cơ sở để tính mức 

thưởng – toàn bộ 

thưởng quý: 

149.000 Kč × 3 % = 

4.470 Kč

186 7

179 20

2 8

149

Chương trình 
thưởng mới

Mức thưởng quý cao hơn 

3% hoặc 5%
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BRNO, tel.: 533 034 756; ČESKÉ BUDĚJOVICE – Hrdějovice, 
tel.: 393 038 756; KARLOVY VARY, tel.: 353 164 616; 
HRADEC KRÁLOVÉ, tel.: 495 081 756; LIBEREC, tel.: 485 381 756; 
OSTRAVA, tel.: 596 795 756; PLZEŇ, tel.: 377 496 756; 
PRAHA-Průhonice, tel.: 271 005 756; PRAHA – Černý Most, 
tel.: 281 083 756; PRAHA-Stodůlky, tel.: 251 110 756; 
ÚSTÍ NAD LABEM, tel.: 475 302 756; OLOMOUC, tel.: 585 120 756; 
ZLÍN, tel.: 577 153 756. 

Để biết thêm thông tin quý vị có thể liên hệ qua e-mail: info@makro.cz.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình thưởng mới, quý vị có 

thể liên hệ quầy dịch vụ khách hàng, gọi số điện thoại 844 999 111 

hoặc xem tại trang web www.makro.cz.
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Thẻ màu xanh – KHÁCH HÀNG

• Doanh số dưới 30.000 Kc / quý
• Thời gian mở cửa như bình thường

• Gửi báo hạ giá

Thẻ màu bạc – ĐỐI TÁC

• Doanh số trên 30.000 Kc / quý
• Tăng thời gian mở cửa phục vụ

• Cửa riêng vào trung tâm bán sỉ MAKRO

• Quầy thanh toán riêng

• Gửi báo hạ giá ưu tiên trước thời hạn, gửi chào hàng đặc 

biệt qua tin nhắn SMS

• Dịch vụ quầy đối tác

Thẻ màu vàng – THƯỞNG

• Doanh số trên 100.000  / quý
• Thưởng lại quả 3% trong trường hợp đạt doanh số trên 100.000 Kc / quý
• Thưởng lại quả 5% trong trường hợp đạt doanh số trên 250.000 Kc / quý
• Chỗ đỗ xe có mái che

• Tăng thời gian mở cửa phục vụ

• Cửa riêng vào trung tâm bán sỉ MAKRO

• Quầy thanh toán riêng

• Gửi báo hạ giá ưu tiên trước thời hạn, gửi chào hàng đặc 

biệt qua tin nhắn SMS

• Dịch vụ quầy đối tác

Doanh số đề cử để nhận thẻ được tính gộp các đợt mua hàng của khách hàng 

sau khi đã trừ đi tiền mua nhiên liệu và tạm ứng đổi vỏ chai, bao bì. Doanh số 

dùng để tính thưởng không bao gồm tiền nhiên liệu, thuốc lá, hàng hạ giá, vỏ 

chai và hàng bán tháo. Thưởng lại quả sẽ được tính cho khách hàng vào quý 

tiếp theo.

Quý vị có thể thông tin thêm tại các quầy dịch vụ khách hàng
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Những quy định về chương 
trình tính thưởng mới

Mức thưởng quý cao hơn 
3% hoặc 5%

sốố ốốốốốốốốố ttrttrtrtrtrtrttrêêêênênênênnênênnênên 111111111110000000000000000000 0000.0.00000000000000 KKKKKKccccccc ////// quuqqquýýýýýýý
số ốố trêên 250.000 Kc / quý

Đề cử vào chương trình tính thưởng 
• Khách hàng được đề cử vào chương trình thưởng khi có doanh số tối thiểu 

100.000 Kc / quý.

• Doanh số đề cử được tính bao gồm tất cả các loại hàng hóa ngoại 
trừ nhiên liệu và tạm ứng vỏ chai, bao bì.

• Khách hàng sẽ được đại diện của công ty MAKRO liên hệ trực tiếp hoặc qua 

điện thoại.

• Khách hàng gia nhập vào chương trình thưởng vào thời điểm nhận được 

thẻ thưởng mà vàng.

• Thưởng 3% trong trường hợp đạt doanh số đề cử trên 100.000 Kc / quý.

• Thưởng 5% trong trường hợp đạt doanh số đề cử trên 250.000 Kc / quý.

Tính thưởng
• Thưởng được tính theo cơ sở doanh thu đạt được trong thời gian một quý.

• Thưởng theo mức 3% hoặc 5% theo mức doanh số đề cử đạt được.

• Tiền nhiên liệu, thuốc lá, vỏ chai, hàng hạ giá và hàng bán tháo không được 

tính vào tổng doanh số tính thưởng.

• Thưởng sẽ được ghi vào tài khoản điện tử của khách hàng trong vòng 7 

ngày làm việc của quý kế tiếp.

Thông tin về thưởng
• Theo yêu cầu tại quầy dịch vụ khách hàng – trích lục chi tiết tài khoản

• Theo yêu cầu tại quầy thanh toán chính – trích lục chi tiết tài khoản 

• Tại quầy thanh toán chính khách hàng chỉ nhận được báo cáo tình trạng 

hiện thời của tài khoản cùng với hóa đơn thuế. Dịch vụ này cần phải kích 

hoạt tại quầy dịch vụ khách hàng. Tất cả người mang thẻ tiếp cận hiện 

trạng tài khoản. Dịch vụ có thể hủy và kích hoạt lại. Chỉ người mang thẻ số 

1 có thể kích hoạt hay hủy. 

• Trích lục chi tiết sẽ chỉ giao cho người mang thẻ số 1. 

Lấy thưởng
• Thưởng có thể dùng để thanh toán tất cả các loại hàng hóa tại bất kỳ một 

trung tâm bán sỉ MAKRO nào( không thể dùng tại các trạm xăng MAKRO).

• Chỉ có người mang thẻ số 1 ( chủ đăng ký) có thể lấy được thưởng.

• Thưởng được lấy như là một hình thức thanh toán tại quầy.

• Có thể kết hợp các hình thức thanh toán trong một lần mua hàng.

• Hình thức thanh toán đòi hỏi xác nhận mã PIN ( người mang thẻ số 1).

• Người mang thẻ số 1 nhận trực tiếp mã PIN cùng lúc với Thẻ thưởng vàng.
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