Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố HCM, ngày 5 tháng 8 năm 2021

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG TRÊN VIPAY
Kính gửi quý doanh nghiệp, dưới đây là thông tin chi tiết khi bán hàng trên ví điện tử
Vipay của Công ty Cổ phần Glink App Việt Nam:

1. Thông tin cần cung cấp khi doanh nghiệp bán hàng trên Vipay
❖ Tên doanh nghiệp
❖ Số điện thoại của doanh nghiệp
❖ Địa chỉ của doanh nghiệp
❖ Địa chỉ email
❖ Họ và tên người đại diện
❖ Địa chỉ website của công ty
❖ Giấy phép kinh doanh
❖ Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm
❖ Số điện thoại tài khoản trên Vipay
❖ Thông tin deal chiết khấu: là doanh nghiệp chiết khấu bao nhiêu phần trăm cho
Vipay (đơn vị bán hàng).
❖ Phần trăm khách hàng trả bằng cổ phiếu: Khách hàng mua hàng trên Vipay ví dụ
như có thể mua hàng và thanh toán bằng 30% cổ phiếu và 70% khách hàng thanh
toán bằng tiền mặt. Vậy khách hàng trả bằng cổ phiếu điền 30%.

2. Quy trình bán hàng trên Vipay
●

Bước 1: Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin gửi cho nhân viên công ty.

●

Bước 2: Nhân viên công ty kiểm tra hồ sơ và gửi lên công ty chờ duyệt.

●

Bước 3: Hồ sơ đạt yêu cầu thì duyệt chuyển sang bước 4. Nếu không đạt yêu cầu
thì thông báo doanh nghiệp bổ sung đầy đủ hoặc nộp lại sau.

●

Bước 4: Hồ sơ đủ điều kiện bán hàng trên Vipay thì cung cấp thông tin tài khoản
ngân hàng nhận tiền cho công ty và số điện đăng ký doanh nghiệp trên Vipay.

●

Bước 5: Nhân viên công ty hướng dẫn doanh nghiệp cách sử dụng admin quản trị
web để đưa thông tin như hình ảnh, giá, ngày khuyến mãi, voucher...bán hàng lên ví
điện tử.

●

Bước 6: Khách hàng bán hàng trên Vipay, khách hàng đặt hàng - thanh toán, có
thông báo về email, doanh nghiệp xác nhận đơn hàng và gửi hàng đi cho khách
hàng.

Thông tin thêm:
1. Người giới thiệu bán hàng trên ví điện tử Vipay thì được 30% khi bán được voucher
bằng cổ phiếu.
2. Người bán sẽ đưa ra voucher là thanh toán tối thiểu 30% cổ phiếu thì người bán
nhận cổ phiếu 30% và 70% còn lại thì người bán nhận bằng tiền mặt.

Thông tin chi tiết và thắc mắc xin liên hệ nhân viên công ty:
-

Mr Tuấn Long: 0375964697

-

Mrs Ngân: 0395492828

