
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc quy đổi phần thưởng chuyến du lịch của Chương trình khuyến mại Bali 

Getaway vào tháng 03/2020 thành lợi ích kinh tế tương ứng  

Kính gởi Quý Nhà Phân Phối Sunrider, 

“Chương trình khuyến mại Bali Getaway” tặng thưởng vé du lịch nghỉ dưỡng tại Bali vào 

Tháng 03/2020” đã kết thúc sau thời gian đánh giá: 

- Đợt 1: 15/05/2019 – 31/12/2019 

- Đợt 2: 01/01/2020 – 29/02/2020 

Theo đó, sau khi tổng kết chương trình, Sunrider đã thống báo đến từng Nhà phân phối và 

công bố danh sách các Nhà Phân phối  đủ điều kiện nhận thưởng vé du lịch nghỉ dưỡng tại 

Bali vào tháng 03/2020 là : 

STT MÃ SỐ NHÀ PHÂN PHỐI HỌ TÊN NHÀ PHÂN PHỐI 

1 VN000000760 TRẦN THỊ PHƯƠNG LIÊN 

2 VN000000762 NGUYỄN VĂN ĐOAN 

3 VN000000761 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 

4 VN000000763 LÊ THỊ YẾN 

5 VN000000765 NGUYỄN THỊ ANH THUÝ 

6 VN000000783 PHƯƠNG THỊ MAI 

Tuy nhiên, từ tháng 03/2020 đến thời điểm hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang 

diễn ra rất phức tạp, tập đoàn Sunrider và Công ty Sunrider Việt Nam phải tuân thủ quy định 

về phòng chống dịch, hạn chế đi lại và không xuất nhập cảnh, dẫn đến việc chuyến du lịch Bali 

tặng thưởng cho các Nhà phân phối của hệ thống Sunrider tại các quốc gia, bao gồm cả 

Sunrider Việt Nam vẫn chưa được thực hiện và không thể thực hiện được trong thời gian này.   

Sunrider xin chân thành cáo lỗi với các Nhà phân phối về trường hợp bất khả kháng này, để 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tuân thủ quy định về phòng chống dịch, và để không ảnh hưởng 

đến quyền lợi của các Nhà phân phối, tập đoàn Sunrider đã chấp thuận cho Sunrider Việt Nam 

thực hiện quy đổi Chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Bali vào tháng 03/2020 thành những lợi ích 

kinh tế khác tương ứng, cụ thể: 

 



 

 

Giá trị chuyến du lịch Bali Getway sẽ được quy đổi thành sản phẩm của Sunrider. Trường 

hợp theo yêu cầu của Nhà phân phối, Công ty Sunrider có thể mua lại một phần số sản phẩm 

này (nhưng không quá 40%, hoặc trường hợp khác được hai bên thỏa thuận cụ thể). 

 

Trong trường hợp Nhà phân phối không đồng ý phương thức chuyển đổi này, vui lòng gửi 

email hoặc liên lạc với Công ty Sunrider Việt Nam để có buổi làm việc trao đổi thống nhất. 

Công ty Sunrider Việt Nam kính mong nhận được sự thấu hiểu và thông cảm của Quý Nhà 

phân phối trước hoàn cảnh bất khả kháng này. Mọi thắc mắc, góp ý hay kiến nghị nào xin vui 

lòng liên hệ đường dây nóng hoặc email cho Sunrider Việt Nam. 

Xin chân thành cảm ơn. 

Sunrider Việt Nam 

 TPHCM, ngày 10 tháng 01 năm 2021 

 

 


