THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo công văn số 01/KM ngày30/5 /2017 của Công ty TNHH Truyền Thông Kilala )
1. Tên chương trình khuyến mại: Tham gia Feel Japan – Du lịch xứ Phù Tang
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:
3. Thời gian khuyến mại: 10/6/2017 đến 16/7/2017
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh
5. Hình thức khuyến mại: Bốc thăm trúng thưởng
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): khách
hàng đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Sở hữu vé mời tham dự Hội chợ “Khám Phá Xứ Phù Tang 2017 (tên tiếng Anh
“FEEL JAPAN IN VIETNAM 2017”) theo hình thức bản in hoặc vé mời điện tử.
- Đã đến tham gia Hội chợ “Khám Phá Xứ Phù Tang 2017 (tên tiếng Anh “FEEL
JAPAN IN VIETNAM 2017”) và check-in tại quầy check-in và được Ban Tổ chức
phát Phiếu bốc thăm trong ngày 15/7/2017 và/hoặc 16/7/2017 tại Lầu 3, Gem Center,
số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;
- Đã điền đầy đủ thông tin vào Phiếu bốc thăm và bỏ “phần bỏ vào thùng phiếu” vào
thùng phiếu của Ban Tổ chức;
- Giữ lại được “phần khách hàng giữ” để đối chiếu khi trúng thưởng.
- Không phải là nhân viên của: Công ty TNHH Truyền thông Kilala (“Kilala”), Công
ty TNHH TM Du lịch và Dịch vụ Sông Hàn (“Sông Hàn Tourist”), Công ty Cổ phần
dịch vụ mạng Vi Na, và Công ty TNHH Koa-Sha Quốc Tế Việt Nam.
7. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu
thưởng

giải Nội dung giải Trị giá giải Số giải
thưởng
thưởng (VNĐ)

Giải đặc biệt

01 chuyến du 23.999.000
lịch Nhật Bản đồng/giải
cho 01 người

Tổng cộng:

23.999.000
đồng/giải

Thành
(VNĐ)

tiền

04
(ngày 95.996.000
15/7/2017 bốc đồng
thăm 02 giải,
ngày 16/7/2017
bốc thăm 02
giải)
04

95.996.000
đồng

Chú ý:
- Giải thưởng không được quy đổi ra tiền mặt hoặc bất kỳ hình thức nào có giá trị
tương đương.
- Giải thưởng có thể được chuyển nhượng cho người thân trong gia đình. Chỉ
được chuyển nhượng tối đa 1 lần và trước khi đăng ký vé máy bay.
8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

a. Thông tin chi tiết giải thưởng:
- Giải đặc biệt: 01 chuyến du lịch Nhật Bản do Công ty Sông Hàn Tourist tổ chức.
Khởi hành vào 2 ngày 7 và 21/9/2017.
- Chuyến du lịch bao gồm:
+ Vé máy bay khứ hồi theo chương trình
+ Khách sạn 03 sao (phòng 2 hoặc 3 người)
+ Các bữa ăn theo chương trình
+ Phí thăm quan vào cổng 01 lần theo chương trình
+ Xe máy lạnh đưa đón thăm quan suốt tuyến
+ Hướng dẫn viên theo từ Việt Nam của Sông Hàn Tourist
- Giải thưởng không được quy đổi ra tiền mặt
- Thời gian của chuyến du lịch như mô tả và không thể thay đổi.
- Công ty TNHH Truyền thông Kilala và Công ty Sông Hàn Tourist không chịu
trách nhiệm trong trường hợp người trúng giải sau khi nhận giải, không thể tham
gia chuyến đi vì các lý do không thuộc công ty TNHH Truyền thông Kilala và
Công ty Sông Hàn Tourist, bao gồm nhưng không giới hạn: không bố trí được
thời gian, không được cấp visa, không đáp ứng được các yêu cầu về sức khoẻ,
lứa tuổi,..
- Ngoài các hạng mục nêu trên, người trúng thưởng sẽ tự chịu trách nhiệm và chi
trả cho các hoạt động còn lại, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động:
+ Chi phí di chuyển từ các địa bàn, địa phương của khách hàng đến điểm tập
trung tại sân bay Tân Sơn Nhất
+ Chi phí xin visa nhập cảnh Nhật Bản
+ Các chi phí di chuyển ngoài các chặng nêu trên
+ Phụ thu phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn hoặc khách đi lẻ
không ghép được phòng vơi khách khác)
+ Chi phí cá nhân: nước uống, giặt ủi, hành lý quá cước, điện thoại, chụp hình,
v.v.
+ Tiền boa cho hướng dẫn viên và tài xế (700yen/khách/ngày)
+ Phí bảo hiểm du lịch (không bắt buộc)
+ Chi tiêu cá nhân
+ Các chi phí khác không nằm trong mục chi phí bao gồm
b. Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại và tham gia để trúng thưởng; quyền
lợi của khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại.
- Công ty TNHH Truyền thông Kilala sẽ phát vé mời tham dự Hội chợ “Khám Phá
Xứ Phù Tang 2017 (tên tiếng Anh “FEEL JAPAN IN VIETNAM 2017”)
- Khách hàng có vé mời đến tham dự hội chợ và thực hiện check-in tại sự kiện để được
phát Phiếu bốc thăm gồm 2 liên là “phần khách hàng giữ” và “phần bỏ vào thùng
phiếu”

- Khách hàng điền đầy đủ thông tin hợp lệ vào hai liên của Phiếu bốc thăm. Sau đó
khách hàng bỏ “phần bỏ vào thùng phiếu” vào thùng phiếu Ban tổ chức đặt ở sự kiện,
và giữ lại “phần khách hàng giữ” để đối chiếu khi trúng thưởng.
- Ban tổ chức sẽ tổ chức thực hiện bốc thăm trực tiếp từ thùng phiếu theo lịch như sau:
Ngày 15/7/2017, lúc 18 giờ 05 phút:
- Giải đặc biệt: 01 chuyến du lịch Nhật Bản. Bốc thăm 02 lần để trao 02 giải.
Ngày 16/7/2017, lúc 18 giờ 05 phút:
- Giải đặc biệt: 01 chuyến du lịch Nhật Bản. Bốc thăm 02 lần để trao 02 giải.
- Kết quả sẽ được lập thành văn bản có xác nhận của các bên chứng kiến.
- Số Phiếu bốc thăm dự kiến phát: tối đa 15.000 Phiếu Bốc thăm
9. Bằng chứng xác định trúng thưởng
a. Hình thức mã dự thưởng: mã dự thưởng là hàng số nhảy tương ứng với thứ tự Phiếu
bốc thăm được phát ra cho từng khách hàng theo trình tự check in vào cổng.
b. Khách hàng được xem là người trúng thưởng khi: Khách hàng đáp ứng đủ các điều
kiện như Mục 6 trên đây, và có thông tin đã đăng ký trùng với thông tin nhân thân của
khách hàng.
10. Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng:
a. Thời gian, địa điểm: Lễ bốc thăm trúng thưởng sẽ được tổ chức vào hai lần. Lần 1
vào ngày 15/7/2017 tại Gem Center để xác định 2 giải đặc biệt. Lần 2 tổ chức vào
ngày 16/7/2017 tại Gem Center để xác đinh 2 giải đặc biệt, dưới sự chứng kiến của đại
diện Kilala, Sông Hàn Tourist và đại diện khách tham dự.
Kết quả sẽ được lập thành văn bản có xác nhận của các bên chứng kiến.
b. Cách thức xác định trúng thưởng:
- Kilala sẽ chuyển thực hiện bốc thăm trực tiếp từ thùng phiếu để chọn ra người trúng
thưởng.
c Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng trúng thưởng: trong vòng
07 ngày từ ngày quay thưởng, Ban tổ chức sẽ gọi điện thoại, gửi email cho khách hàng
trúng thưởng theo thông tin khách hàng đăng ký.
- Kết quả sẽ được công bố trên các kênh truyền thông của sự kiện, các kênh truyền
thông của Công ty TNHH Truyền Thông Kilala, các kênh truyền thông của Sông Hàn
Tourist, và một tờ báo phổ thông.
d. Kilala sẽ tổ chức trao giải tại Văn phòng của Sông Hàn Tourist (theo chi tiết địa
điểm được đính kèm) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Khi

nhận thưởng, khách hàng cần xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công
dân/Hộ chiếu có thông tin trùng khớp với thông tin đã đăng ký.
e. Mọi thắc mắc có liên quan đến chương trình, khách hàng liên hệ theo thông tin sau
để được hỗ trợ:
+ Công ty TNHH Truyền Thông Kilala
+ Số điện thoại: (08) 3827 7722
+ Địa chỉ: Lầu 9, Toà nhà Capital Place, số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Email: info@kilala.vn
9. Thông báo:
- Thể lệ và thông tin chi tiết chương trình được công bố công khai trên website:
feeljapan.vn
- Kết quả giải thưởng sẽ được công bố trên website: feeljapan.vn.
Ngoài ra: Kết quả sẽ được công bố trên các kênh truyền thông của Công ty TNHH
Truyền Thông Kilala, các kênh truyền thông của Sông Hàn Tourist, và một tờ báo phổ
thông.
10. Các quy định khác:
- Khách hàng sẽ cung cấp thông tin cho Kilala để phục vụ chương trình bốc thăm trúng
thưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Kilala về tính chính xác của các thông
tin này.
- Người trúng thưởng chỉ được nhận 1 giải duy nhất. Trong trường hợp người trúng
thưởng đã được công bố và xác nhận kết quả, các phiếu rút thăm khác có cùng thông
tin về tên, địa chỉ và CMND sẽ không được tham gia trong các lần rút thăm trúng
thưởng tiếp theo. Khi có sự trùng lặp, ban tổ chức sẽ thay thế bằng phiếu rút thăm
trúng thưởng khác.
- Khách hàng trúng thưởng chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng và nộp các
khoản thuế, phí không thường xuyên theo quy định (nếu có)
- Các cá nhân trúng thưởng cho phép Kilala có quyền sử dụng thông tin và hình ảnh
của người trúng thưởng hoặc người được uỷ quyền nhận giải thưởng trong các hoạt
động quảng bá cho chương trình, thương hiệu hoặc sản phẩm hợp pháp của Kilala.
- Mọi khiếu nại liên quan đến chương trình sẽ được Kilala tiếp nhận và giải quyết theo
đúng quy định của pháp luật
Công Ty TNHH Truyền thông Kilala

