
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

BLACK FRIDAY – BÃO SALE BAY GIÁ 
 

1.     Tên chương trình khuyến mại: BLACK FRIDAY – BÃO SALE BAY GIÁ 

2.   Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm trong tính năng “Mua sắm” qua VNShop 

 trên ứng dụng AB Ditizen. 

3.    Thời gian khuyến mại: Từ ngày 21/11/2022 – 28/11/2022 

4.    Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Áp dụng trên phạm vi toàn quốc. 

5.    Hình thức khuyến mại: Khách hàng chọn mã khuyến mại khi sử dụng tính năng “Mua sắm” 

qua VNShop trên ứng dụng AB Ditizen. 

6.  Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại: Trong thời gian từ 21/11/2022 đến 28/11/2022, 

khách hàng mua sắm qua tính năng “Mua sắm” qua VNShop trên ứng dụng AB Ditizen và 

sẽ được nhận các ưu đãi: 

 

** Coupon giảm đến 200.000 VND 

* Từ 23/11 – 27/11 

-  Chọn mã VNSHOPBF100K giảm 20% tối đa 100.000 VND cho đơn hàng từ 450.000 

VND khi mua sắm qua tính năng “Mua sắm” qua VNShop trên ứng dụng AB Ditizen cho 

100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày. 

 

* Từ 25/11 – 28/11 

-  Chọn mã VNSHOPBF200K giảm 50% tối đa 200.000 VND cho đơn hàng từ 350.000 

VND cho mọi đơn hàng khi mua sắm thông qua tính năng “Mua sắm” qua VNShop trên 

ứng dụng AB Ditizen cho 50 khách hàng đầu tiên mỗi ngày. 

 

** Ngoài ra, khách hàng sẽ được nhận hàng loạt các ưu đãi sốc từ các ngành hàng và 

các thương hiệu uy tín, cụ thể: 

* Từ 21/11 – 28/11 

-  Chọn mã GREENHOMEALL35K giảm 35.000 VND cho đơn hàng sữa Australia’s Own 

từ 150.000 VND 



 

-  Chọn mã HUG10 giảm 10% tối đa 80.000 VND cho đơn hàng tã bỉm Huggies từ 599.000 

VND 

-  Chọn mã UNIDRY50K giảm 50.000 VND cho đơn hàng tã bỉm UniDry, UniFresh từ 

499.000 VND 

-  Chọn mã HVN30K giảm 30.000 VND cho mọi đơn hàng Strongbow. 

-  Chọn mã SABECO30K giảm 30.000 VND cho đơn hàng bia SABECO (Bia Sài Gòn, bia 

Lager, bia 333) từ 499.000 VND 

-  Chọn mã PERFUME giảm 111.000 VND cho đơn hàng nước hoa trong chương trình 

-  Chọn mã UNILEVER giảm 20.000 VND cho đơn hàng bia Unilever từ 200.000 VND 

-  Chọn mã ABBOTT25K giảm 25.000 VND cho đơn hàng Glucerna từ 399.000 VND 

 

-   Quà tặng từ ngành hàng:  

+ Ngành hàng Làm đẹp: Đơn hàng làm đẹp từ 250.000 VND nhận ngay combo quà tặng: 

 Miền bắc: Nước Tẩy Trang Dove Micellar 235ml & Sữa Rửa Mặt Dove Tinh Chất Serum 

Cấp Ẩm, Mềm Mượt Da 160ml 

 Miền Nam: Nước Tẩy Trang Dove Micellar 235ml & thố thủy tinh Lock & Lock 750ml 

 

* Từ ngày 21/11 – 23/11 

-  Chọn mã VNSHOPBF99K giảm 99.000 VND cho đơn hàng từ 999.000 VND khi mua 

sắm sản phẩm của VNIS thông tính năng “Mua sắm” qua VNShop trên ứng dụng AB 

Ditizen cho 45 khách hàng đầu tiên của mỗi ngày. 

-  Chọn mã VNSHOPBF199K giảm 199.000 VND cho đơn hàng từ 1.999.000 VND khi 

mua sắm sản phẩm của VNIS thông qua tính năng “Mua sắm” qua VNShop trên ứng dụng 

AB Ditizen cho 6 khách hàng đầu tiên của mỗi ngày. 

-  Chọn mã VNSHOPBF299K giảm 299.000 VND cho đơn hàng từ 3.499.000 VND khi 

mua sắm sản phẩm của VNIS thông qua tính năng “Mua sắm” qua VNShop trên ứng dụng 

AB Ditizen cho 2 khách hàng đầu tiên của mỗi ngày. 

 

* Từ 23/11 – 25/11 

- Ngày 23/11: 

+ Nước Tẩy Trang Dove Micellar 235ml: 25.000 VND 



 

+ Nước uống làm đẹp Collagen Gold Adiva (14 lọ x30ml/Hộp ): 559.000 VND 

- Ngày 25/11: 

+ Sữa bột Hộp giấy Anlene Gold Vanilla MovePro 1.2KG: 470.000 VND 

+ Thùng 48 Hộp Sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady có đường 180ml: 370.000 VND 

 

* DUY NHẤT 25/11 

- Tặng 02 coupon 1.000.000 VND cho đơn từ 2.000.000 VND cho 2 đơn hàng giá trị cao 

nhất phát sinh duy nhất trong ngày 25/11. 

- Siêu sale 1.000 VND siêu hấp dẫn duy nhất khung giờ 10h-12h: Tổng số lượng là 60 

+  Kem đánh răng Colgate Thiên Nhiên Than tre Bạc Hà 100g: 1.000 VND 

+  Kem chống nắng L’Oreal Paris UV Defender Bright & Clear 15ml: 1.000 VND 

+  Loreal Tẩy trang Micellar tươi mát 30ml: 1.000 VND 

+  Bỉm Merries Sakura quần M33: Giá niêm yết 350.000 VND – Giá bán: 1.000 VND 

+  Bột giặt Ariel 2,5kg: Giá niêm yết: 114.000 VND – Giá bán: 1.000 VND 

 

Các bước mua hàng: 

-       Bước 1: Đăng nhập ứng dụng AB Ditizen và chọn tính năng “Mua sắm” qua VNShop  

-       Bước 2: Chọn sản phẩm muốn mua và ấn thêm vào giỏ hàng 

-       Bước 3: Vào giỏ hàng và chọn mã giảm giá (Nếu có). 

-       Bước 4: Nhập địa chỉ, thanh toán và nhận hàng. 

 

7.     Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả khách 

hàng thực hiện giao dịch mua sắm sản phẩm thông qua tính năng “Mua sắm” qua VNShop 

trên ứng dụng AB Ditizen. 

  



 

8.     Cơ cấu giải thưởng: 

  

STT Thời gian Nội dung khuyến mại 
Số lượng 

dự kiến 
Giá trị giảm giá 

Tổng giá trị 

khuyến mại dự 

kiến (VND) 

 

1 

23/11/2022 

đến 

27/11/2022 

Khách hàng chọn mã 

VNSHOPBF100K mua sắm 

thông tính năng “Mua sắm” 

qua VNShop trên ứng dụng 

AB Ditizen (và các ngân hàng 

khác) sẽ được giảm 20% tối 

đa 100.000 VND cho đơn 

hàng từ 450.000 VND. 

500 

20% tối đa 

100.000 VND cho 

đơn hàng từ 

450.000 VND 

50.000.000 

2 

25/11/2022 

đến 

28/11/2022 

Khách hàng chọn mã 

VNSHOPBF200K mua sắm 

thông qua tính năng “Mua 

sắm” qua VNShop trên ứng 

dụng AB Ditizen (và các ngân 

hàng khác) sẽ được giảm 50% 

tối đa 200.000 VND cho đơn 

hàng từ 350.000 VND. 

200 

50% tối đa 

200.000 VND cho 

đơn hàng từ 

350.000 VND 

40.000.000 

Tổng cộng 90.000.000 

  

9. Các quy định khác:  

Mọi khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chương trình này sẽ được thương lượng giải quyết 

một cách thỏa đáng nhất. Nếu như trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà 

vẫn chưa đạt được sự thống nhất của 2 bên thì vụ việc sẽ được xử lý theo quy định của Pháp 

luật Việt Nam hiện hành.   

  

  

  

  



 

  

 

 


