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Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0316495246 
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Địa chỉ của trụ sở chính: 765A Âu Cơ, P14, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 
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Căn cứ Luật Thương mai, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 cuả 
Chính phù quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Công 
ty TNHH My New Way thông báo chương trình khuyến mại như sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại:  
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:  
3. Hình thức khuyến mại 
4. Thời gian khuyến mại 
5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: 
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: 
7. Cơ cấu giải thưởng (Nội dung, giá trị số lượng giải thưởng): 
8. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 
9. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại: 
10. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể 

và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương 
trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình 
khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến 
mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa 
thuận/hợp đồng gửi kèm)). 

 
Công ty TNHH My New Way cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
chương trình khuyến mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
 

 
 


