
LẠP XƯỞNG GIA TRUYỀN 

 BẢO CHÂU 

 Since 1977 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NĂM 2018 

Cơ sở sản xuất lạp xưởng gia truyền Bảo Châu 

347-349 Hùng Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

www.lapxuongbaochau.com 

www.lapxuongbaochau.vn 

Email: lapxuongbaochau@gmail.com 

Điện thoại: 0256.3848273 – 094.939.1112 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 

Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng chính sách bán hàng các dòng sản phẩm đặc 

biệt năm 2018: 

I - DÒNG SẢN PHẨM: 

01. Lạp xưởng heo đặc biệt: Giá bán lẻ đề nghị: 85.000đ/hộp 500g. 

                                              Giá bán lẻ đề nghị: 45.000đ/hộp 250g. 

02. Lạp xưởng tôm đặc biệt: Giá bán lẻ đề nghị: 135.000đ/hộp 500g. 

                                              Giá bán lẻ đề nghị: 70.000đ/hộp 250g. 

 

II – CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU: 

1. Đối với lạp xưởng heo đặc biệt: 

 

Đơn hàng 

(15kg/thùng) 

Mức chiết khấu theo giá bán lẻ 

(%) 

1 thùng 10% 

2 - 5 thùng 15% 

6 - 9 thùng 20% 

Trên 10 thùng 25% 

2. Đối với lạp xưởng tôm đặc biệt: 

 

Đơn hàng 

(15kg/thùng) 

Mức chiết khấu theo giá bán lẻ 

(%) 

1 thùng 5% 

2 - 5 thùng 10% 

6 - 9 thùng 15% 

Trên 10 thùng 20% 

 

III – ĐẶT HÀNG – THANH TOÁN – GIAO HÀNG: 

1. Đặt hàng: 

- Đặt hàng trực tiếp qua số điện thoại: 094.939.1112 (A. Sơn) hoặc qua email: 

lapxuongbaochau@gmail.com 

- Sau khi nhận thông tin đặt hàng, quý khách sẽ nhận được biên nhận kèm số tiền cần thanh 

toán, thông tin thanh toán qua email. 

- Sau thời điểm thanh toán, đơn hàng của quý khách sẽ bắt đầu được xử lý và tiến hành sản 

xuất. 

2. Chính sách thanh toán: 

- Thanh toán 70% giá trị đơn hàng sau khi đặt hàng. 

- Thanh toán 30% giá trị đơn hàng còn lại khi hàng hoàn thành sản xuất và chuẩn bị giao 

hàng 1 ngày. 

- Đối với những khách hàng thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng, sẽ được cộng 

thêm 2% vào chiết khấu đã được hưởng. 

3. Chính sách giao hàng: 
- Thời gian giao hàng trong vòng 7-30 ngày kể từ thời điểm đặt hàng, tùy vào số lượng. 

- Miễn phí tiền vận chuyển đến các tỉnh cho khách đặt hàng. 
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