
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO ĐẠI LÝ
 
I/ MỤC TIÊU:

● Tạo dựng mối quan hệ dài hạn trên cơ sở cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.
● Hợp tác hai bên cùng có lợi.
● Hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.
● Đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm về giá và chất lượng.

 
II/ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU:

● Dựa trên thực tế số lượng sản phẩm bán ra, căn cứ vào bảng giá sản phẩm, các đại lý 
sẽ được tham gia chương trình chiết khấu như sau:

○ Các tranh có kích thước  dưới 40x40x2.5: tỷ lệ chiết khấu là 15%.
○ Các tranh có kích thước từ 40x50x2.5 đến 60x60x2.5: tỷ lệ chiết khấu là 18%.
○ Các tranh có kích thước từ 60x70x2.5 đến 60x90x2.5: tỷ lệ chiết khấu là 20%

● Chính sách chiết khấu này được thực hiện độc lâp và tiến hành song song với các 
chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh từ Suemall cho các đại lý.

● Tỷ lệ chiết khấu sẽ được thay đổi theo từng thời kỳ và tùy thuộc tình hình kinh doanh 
của các đại lý.
 

III/ KÝ QUỸ:

● Các cửa hàng, công ty có nhu cầu trở thành đại lý của Suemall phải thực hiện việc ký 
quỹ nhận hàng và cam kết thanh toán.

● Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng 50% tổng giá trị hàng hóa mà đại lý ký nhận (tính theo 
giá bán tại thời điểm ký hợp đồng).

● Số tiền ký quỹ phải được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản 
của Suemall trong thời gian 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

 

IV/ THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG:

● Cuối mỗi tháng, các đại lý tiến hành thanh toán giá trị còn lại của các sản phẩm đã bán 
ra sau khi trừ tỷ lệ chiết khấu để đối chiếu và cân đối sổ sách, đảm bảo đúng các giá trị 
hợp đồng đã được ký kết.

● Sau khi nhận được tiền ký quỹ, Suemall sẽ tiến hành giao hàng cho các đại lý trong 
vòng từ 7 -10 ngày tùy theo số lượng hàng hóa được đặt thực tế.

 

V/ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

 

Hỗ trợ về giá:

● Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho các 
đại lý.

● Trong trường hợp Suemall giảm giá bán, các đại lý đối với những mặt hàng cùng loại 



đang tồn trong kho.
● Việc bảo vệ giá chỉ được áp dụng với các mặt hàng có hóa đơn nhập hàng từ Suemall 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá.
 

Hỗ trợ về Marketing:

● Thông tin về các đại lý sẽ được quảng cáo cùng nhà phân phối trên các phương tiện 
thông tin đại chúng và website của Suemall.

● Các đại lý sẽ được cập nhật thông tin về giá cả, hàng háo, sản phẩm, chính sách của 
nhà phân phối, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

● Đại lý sẽ trở thành kênh phân phối, và được SueMall giới thiệu khách hàng trên địa bàn.
 

VI/ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ:

● Hỗ trợ các chương trình khuyến mãi, quảng cáo…do Suemall tổ chức.
● Cam kết không kinh doanh sản phẩm đồng hồ tranh không do Suemall phân phối.
● Cam kết không thực hiện sao chép, làm giả, làm nháy sản phẩm đồng hồ tranh.
● Thỏa thuận và thống nhất về giá trị và các điều khoản hợp đồng trước khi tiến hành ký 

kết hợp đồng chính thức.
● Kiểm tra chi tiết các sản phẩm khi nhận hàng trước khi ký vào biên bản giao nhận, các 

vấn đề phát sinh sau khi ký biên bản giao nhận Suemall sẽ không chịu trách nhiệm bồi 
thường.

● Đại lý chịu chi phí vận chuyển.


