CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG/ ĐỐI TÁC
IQFOODVN VỚI PHƢƠNG CHÂM :
“ Thành công của bạn là thành công của chúng tôi ”
I.

GIỚI THIỆU

Để hỗ trợ một cách tốt nhất cho các điểm bán và đối tác của IQFOODVN , Ngoài
việc cung cấp 100% các mặt hàng chất lƣợng – giá thành hợp lý – vệ sinh an toàn
thực phẩm .
Chúng tôi sẽ hƣớng dẫn một cách tận tình và chu đáo nhất từ việc trang trí điểm
bán đẹp , hấp dẫn thực khách cho tới việc bảo quản , chế biến sản phẩm một cách
tốt nhất cũng nhƣ giá bán cho ngƣời tiêu dùng .
II. PHƢƠNG THỨC HỖ TRỢ
a. Trang trí không gian sử dụng kinh doanh
 Từ 5m2 – 15m2 đƣợc 2m2 poster hình ảnh sản phẩm .
 Từ 15m2 – 30m2 đƣợc 4m2 poster hình ảnh sản phẩm .
 Từ 30m2 trở nên đƣợc 6 m2 poster hình ảnh sản phẩm.
b. Chi tiết bộ dụng cụ hỗ trợ
 Bộ dụng cụ B1
Stt Tên Dụng Cụ
Loại
Số lƣợng
Tình trạng
1
Bếp điện nhúng đơn Zl1
1
Chƣa sử dụng
2
Kẹp gắp
Inox
3
Chƣa sử dụng
3
Bình nƣớc chấm
Nhữa
10
Chƣa sử dụng
4
Dĩa đựng sản phẩm Nhữa
20
Chƣa sử dụng
5
Khay trƣng bày
Inox
3
Chƣa sử dụng
6
Tạp dề
Vải
2
Chƣa sử dụng

Stt
1
2
3
4
5
6

 Bộ dụng cụ B2
Tên Dụng Cụ
Loại
Bếp điện nhúng đôi Zl2
Kẹp gắp
Inox
Bình nƣớc chấm
Nhữa
Dĩa đựng sản phẩm Nhữa
Khay trƣng bày
Inox
Tạp dề
Vải

Số lƣợng
1
5
15
25
5
4

Tình trạng
Chƣa sử dụng
Chƣa sử dụng
Chƣa sử dụng
Chƣa sử dụng
Chƣa sử dụng
Chƣa sử dụng

c. Đặt cọc
 Đặt cọc Bộ dụng cụ B1 : 1,800,000 VNĐ ( Một triệu tám trăm
nghìn đồng chẵn ).
 Đặt cọc Bộ dụng cụ B2 : 3,200,000 VNĐ (Ba triệu hai trăm
nghìn đồng chẵn ).
d. Chính sách trả lại
 Bên công ty sẽ trả lại 2% tổng giá trị Bộ dụng cụ B1 cho các
đơn hàng > 25 kg .
 Bên công ty sẽ trả lại 2% tổng giá trị Bộ dụng cụ B2 cho các
đơn hàng > 35 kg .

III.

Quyền lợi và nghĩa vụ đối với khách hàng
a) Quyền lợi
 Khách hàng đƣợc hƣởng các chƣơng trình khuyến mai
cho điểm bán (nếu có ).
 Đƣợc bán 100% các sản phẩm do công ty sản xuất và
phân phối .
 Trang trí hình ảnh sản phẩm do công ty IQFOODVN
cung cấp .
b) Nghĩa vụ của khách hàng
 Qúy khách hàng phải trang trí hình ảnh do công ty
IQFOODVN cung cấp.
 Không đƣợc bán các sản phẩm cùng loại hoặc cạnh tranh
với công ty IQFOODVN.
 Phải đảm bảo và chế biến đúng hƣớng dẫn của công ty
IQFOODVN
 Không đƣợc làm ảnh hƣởng tới uy tín, thƣơng hiệu, và
chất lƣợng sản phẩm của công ty IQFOODVN .
 Công ty IQFOODVN sẽ xuống khảo sát điểm bán nếu
quý khách không thực hiện đúng trong điều khoản trên
sau 3 lần vẫn tái phát công ty sẽ thu hồi Bộ dụng cụ hỗ
trợ .

