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THÔNG BÁO
Nhằm khuyến kích sinh viên sử dụng phần mềm có bản quyền. BTV đoàn trường kết hợp với công ty cổ phần VLG
thực hiện chương trình khuyến mãi giá hot tại trường đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh với những nội dung như
sau:
- Bán sản phẩm phần mềm Norton Antivirus 2012 giá 160.000đ/1 năm sử dụng
- Khi đăng ký mua phần mềm bản quyền sẽ được khuyến mãi một vé xem phim tại hệ thống rạp chiếu phim
Cinebox. Vé sử dụng cho việc xem phim từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào bất kỳ thời gian nào có xuất chiếu cho 2
bộ phim đang hot hiện nay:
+ Phim việt nam Scandal (ngày chiếu cuối cùng của phim này là ngày 01/11/2012)
+ Phim Tử địa Skyfall (007 Skyfall) bắt đầu chiếu từ ngày 2/11/2012.
- Thời gian khuyến mãi: từ ngày 26/10/2012 - 09/11/2012
- Cách thức mua hàng:
+ Sinh viên đăng ký mua sản phẩm tại văn phòng Đoàn trường. Gặp trực tiếp đồng chí Phát.
+ Sinh viên cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Đoàn trường.
+ Thanh toán 100% giá trị đơn hàng.
+ Sinh sẽ được nhận sản phầm và quà tặng trong vòng 05 ngày tại văn phòng Đoàn trường.
+ Không giớ hạn số lượng mua.
- Điều kiện khuyến mãi:
+ Chỉ áp dụng từ ngày 26/10/2012 - 09/11/2012.
+ Hàng đã mua thì không trả lạ.
+ Quà tặng khuyến mãi không được quy đổi thành tiền mặt, không trừ vào giá bán.
+ Khuyến mãi chỉ giành riêng cho đối tượng là sinh viên.
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