
 

 

 

  

CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG “MÃ GIỚI THIỆU”  

KHI ĐĂNG KÝ SMARTCAR 

Tp. Hồ Chí Minh – Ngày 30/09/2020 

1. Thông tin về chương trình “Mã giới thiệu”: 

- Chương trình Mã Giới Thiệu được triển khai nhằm khuyến khích người tham gia chia sẻ thông tin 

về sản phẩm xe công nghệ mới Mai Linh SmartCar để bạn bè đăng ký trở thành đối tác. Người 

giới thiệu có thể nhận được giải thưởng lên đến 2,500,000 VND/đối tác mới, sau khi giới thiệu 

thành công và đáp ứng đủ các điều kiện đặt ra của từng mốc giải thưởng. 

- Áp dụng cho tất cả đối tác mới đăng ký tham gia SmartCar, khách hàng, đối tác của Tập Đoàn Mai 

Linh trên toàn quốc.  

- Cách thức nhận thưởng: Sau khi đạt đủ điều kiện để nhận thưởng, Đối tác của SmartCar sẽ nhận 

chuyển khoản vào tài khoản ví. CBCNV của Mai Linh sẽ nhận chuyển khoản vào tài khoản ngân 

hàng. 

- Cách thức triển khai: Đối Tác sau khi đăng ký sẽ được cấp Mã Giới Thiệu để gửi cho bạn bè, 

CBCNV của Tập Đoàn Mai Linh dùng mã số nhân viên (Hướng dẫn chi tiết ở mục 4) 

 

2. Thời gian áp dụng: 

- Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020 hoặc hoặc cho đến khi hết số lượng giải thưởng (Tùy theo điều kiện 

nào đến trước) 

 

3. Quà thưởng dành cho người giới thiệu: 

 

Gói thưởng 
Điều kiện cần để người giới thiệu được nhận 

thưởng 

Số lượng quà 

thưởng cho 

người giới thiệu 

Giá trị quà thưởng 

giới thiệu 

Duyệt hồ sơ 

và ký hợp 

đồng 

- Đối tác giới thiệu đăng ký mới trên ứng dụng (có 

điền mã giới thiệu) và được duyệt hồ sơ 

- Hoàn tất ký hợp đồng 

1,000 1,000,000 VND 

Hoàn thành 

3 tháng kinh 

doanh 

- Đối tác mới hoạt động kinh doanh tròn 3 tháng, kể 

từ ngày kích hoạt tài khoản 

- Mỗi tháng tối thiểu 150 cuốc xe hoặc doanh thu tối 

thiểu 10 triệu VND/tháng (Nếu có 2/3 tháng không 

đạt chỉ tiêu số lượng cuốc xe hoặc doanh thu tối 

thiểu, xem như không đạt) 

5,000 1,500,000 VND 

 

4. Hướng dẫn sử dụng Mã Giới Thiệu: 

- Bước 1: Gửi link tải ứng dụng đăng ký đối tác mới cho bạn bè  

Link tải ứng dụng: http://onelink.to/v4qd8k 

http://onelink.to/v4qd8k


 

 

 

  

- Bước 2: Giới thiệu Mai Linh SmartCar và gửi Mã Giới Thiệu cho bạn bè có xe nhàn rỗi và có 

nhu cầu tham gia lái xe công nghệ SmartCar. 

(Với đối tác mới muốn nhận thưởng giới thiệu, sau khi đăng ký, bạn hãy vào phần Hồ sơ để lấy 

Mã giới thiệu) 

 

 

- Bước 3: Đối tác khi đăng ký mới, cần nhập Mã Giới Thiệu và ô “Mã Giới Thiệu” 

 

- Bước 4: Khi các đối tác mới đủ kiều kiện của từng gói quà thưởng. Giải thưởng sẽ được thông báo 

đến người giới thiệu và trao thưởng 


