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CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI  
Flash Sale 16/12/2019 – 31/12/2019 

 
TP.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2019 

Kính gửi: Quý Đại Lý và Khách Hàng. 
 

 

Thương hiệu AMI  / Thái Lan   
XUẤT XỨ: Thailand, AMI CONSUMER SUPPLY,  sản phẩm sản xuất từ nhà máy đạt các yêu cầu 
nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng như công nhận từ tiêu chuẩn CPSC [Châu Âu] và FDA [Mỹ]. 
AMI là nhà cung cấp chuyên nghiệp sản phẩm trong phạm vi từ lúc mới sinh cho đến tuổi chập 
chững biết đi bao gồm bú bình, bú sữa mẹ, ăn dặm và tất cả các phụ kiện khác liên quan đến nuôi 
dưỡng trẻ nhỏ. 
 

1 AM55105 
 

Bình silicone cổ rộng 250ml (55105) 
  
 

99,000 

Mua 05 Tặng 01 
 

(Áp dụng cho sản phẩm cùng loại) 

2 AM55413 

Cốc tập uống chống tràn 360 độ 
250ml. 

79,000 

3 AM55102 

Túi ăn chống hóc, silicone 
AM55102\ 
Màu xanh 

85,000 

4 AM55108 

Túi ăn trái cây chống hóc AM55108 
2 loại túi thay thế: 1 silicon, 1 vải 
  
 
 85,000 
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5 AM55203 

Bộ 2 muỗng đổi màu (cảm ứng nhiệt) 
báo nóng (55203) 
 

55,000 

Mua 05 Tặng 01 
 

(Áp dụng cho sản phẩm cùng loại) 6 AM55603 

Bát tập ăn (55603) 
 

39,000 

7 AM77103 

Dụng cụ uống thuốc dạng núm ti 
(77103) 
 

39,000 

 
A/  Thời gian đặt hàng:  
       Nhận đơn đặt hàng nhận từ ngày 16 /12 /2019 đến hết ngày 31 /12 /2019 
 
B/   Điều kiện: 
• Sản phẩm đã mua miễn đổi trả. 
• Thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng. 
• Không áp dụng các chương trình: Chiết Khấu Thương Mại,  thưởng doanh số cộng dồn khác. 
• Giao hàng: trong vòng 2-3 ngày sau khi Đại Lý xác nhận đơn đặt hàng và nhận tiền ngay khi giao hàng. 

 
Lưu ý :  

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT . 
- Chương trình khuyến mãi KHÔNG  áp dụng cho kênh chuỗi, kênh siêu thị và nhà phân phối 
- Sản phẩm khuyến mãi chỉ có giới hạn và có thể kết thúc trước thời hạn 

 
Email:   nicky.CSKH@gmail.com; huonggiang.nicky@gmail.com; nptran01@gmail.com 
 
Điện thoại liên hệ: 028 3979 8218 -  Hotline:  0909 753 919  /  0909 103 775 – zalo 0903 973 775 
 
Trân trọng, 
 
 
 
 
Trần Nhật Phú 
Giám Đốc 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NICKY – Vì An Toàn Trẻ Thơ, nhãn hiệu thương mại của Công ty TNHH Nhật Nhi Trần, chuyên nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc các mặt 
hàng cho Mẹ & Bé, 100% nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan và Đài Loan. Chúng tôi đang cung cấp hàng hóa cho các chuỗi Mẹ & Bé, siêu thị. Chúng 
tôi đang cần tìm đối tác là: Đại Lý – Cửa Hàng – Chợ – Chuỗi Siêu Thị – Bệnh viện – Phòng Mạch – Nhà Thuốc. http://nicky.com.vn/   
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