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CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ 
KHI THAM GIA TEAM BÁN PHẦN MỀM SMSMK365.COM 

 

I. TẠI SAO LẠI LÀ TEAM BÁN PHẦN MỀM SMSMK365.COM? 

Bạn đang tìm kiếm giải pháp, cơ hội bán hàng để có một thu nhập ổn định với mức thu nhập 

tốt thì “Bán phần mềm sms marketing thương hiệu” sẽ là một giải pháp tốt cho Bạn. 

Hãy tham gia Team Bán phần mềm sms marketing thương hiệu – SMSMK365.com với 

chúng tôi để CÙNG LÀM GIẦU và CÙNG PHÁT TRIỂN trên tinh thần Win – Win! 

II. CHÍNH SÁCH DÀNH CHO ĐẠI LÝ KHI THAM GIA TEAM BÁN PHẦN MỀM 

SMSMK365.COM 

1. Quyền lợi của Đại lý 

+ Đầu tư một lần, bán KHÔNG GIỚI HẠN thời gian bán hàng; 

+ Hoa hồng được hưởng 100% trên sản phẩm bán được (Sản phẩm SMSMK365.com bán theo 

giá niêm yết của đại lý độc quyền tại Việt nam trên site UTP.SMSMK365.com); 

+ Được dùng công cụ trên FREE; 

+ Được đào tạo kỹ năng và cách thức kinh doanh online đa kênh; 

+ Được cung cấp tài liệu Hướng dẫn sử dụng cụ thể (Tài liệu PDF, HTML hoặc video…); 

+ Được đào tạo liên tục qua phòng học trực tuyến của chúng tôi; 

+ Cơ hội gia tăng thu nhập trên 10 triệu/tháng; 

2. Điều kiện để tham gia Team Bán phần mềm SMSMK365.com 

Để tham gia Team đại lý Bán phần mềm SMSMK365.com ở trên bạn cần Mua một trong các 

Gói Đại lý dưới đây: 

BẢNG DANH SÁCH CÁC GÓI ĐẦU TƯ DÀNH CHO ĐẠI LÝ 

Stt Nội dung 
Gói nhà đầu tư cá 

nhân 
Gói Đại lý cơ 

bản 
Gói Đại lý nâng 

cao 

1 Tiền đầu tư (VNĐ) 1.500.000 3.000.000 10.000.000 

2 Số tháng khởi tạo cho khách hàng 120 tháng 300 tháng 300 tháng 

3 
Gói phần mềm SMSMK365.com 
được áp dụng để Đại lý bán. 

Startup 
(599.999đ/năm) 

Startup 
(599.999đ/năm) 

Startup 
(599.999đ/năm) 

và 

Business 
(1.599.999đ/năm) 

 

CHÚ Ý: 

UTP.SM
SM
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5.c
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+ Một Phần mềm SMSMK365.com được bán với các mốc giá khác nhau. Đại lý được hưởng 

100% hoa hồng khi bán hàng thành công. 

Ví dụ: 

Chị Nguyễn Minh Lý đầu tư Gói Đại lý nâng cao với mức đầu tư là 10.000.000vnđ. Như 

vậy Chị Nguyễn Minh Lý được quyền bán các Phần mềm SMSMK365.com với các mức giá được 

nêu trong mục 3 ở bảng trên ứng với Gói Đại lý nâng cao. 

Khi triển khai bán hàng thực tế, giả sử: 

+ Ngày 10/09/2019, Chị Nguyễn Minh Lý bán cho khách hàng Gói Business với trị giá 

1.599.999đ/năm (hay 1.599.999vnđ/12 tháng). 

 Chị Nguyễn Minh Lý sẽ nhận toàn bộ 100% hoa hồng ứng với giao dịch này tức nhận 

toàn bộ hơn 1.599.999vnđ; 

 Đồng thời Gói Đại lý của chị Nguyễn Minh Lý sẽ còn lại là: 300 tháng – 12 tháng = 288 

tháng; 

+ Ngày 12/09/2019, Chị Nguyễn Minh Lý bán cho khách hàng khác Gói Business với trị giá 

1.599.999đ/năm (hay 1.599.999vnđ/12 tháng), như vậy: 

 Chị Nguyễn Minh Lý sẽ nhận toàn bộ 100% hoa hồng ứng với giao dịch này tức nhận 

toàn bộ 1.599.999vnđ; 

 Đồng thời Gói Đại lý của chị Nguyễn Minh Lý sẽ còn lại là: 288 tháng – 12 tháng = 276 

tháng; 

Quá trình diễn ra cứ như vậy cho đến khi nào số tháng khởi tạo ứng với Gói Đại lý nâng cao của 

chị Nguyễn Minh Lý trở về số 0 (Tức là Chị Nguyễn Minh Lý đã hết Gói Đại lý nâng cao của 

mình). 

 Như vậy, Khi Chị Nguyễn Minh Lý bán hết số tháng khởi tạo ứng với gói Đại lý nâng cao 

và bán toàn bộ các gói business cho khách hàng thì Chị Lý nhận được toàn bộ phần 

doanh thu bán hàng là 1.599.999vnđ x (300 tháng/12 tháng) = 39.999.975vnđ 

3. Chính sách bổ sung 

Ngoài việc đầu tư kinh doanh được đề cập ở trên, nếu Đại lý giới thiệu được Thành viên khác 

tham gia Team Đại lý bán phần mềm Digital Marketing sẽ được thưởng thêm, cụ thể: 

+ Nếu thành viên (mà Đại lý giới thiệu) đầu tư Gói Đại lý cơ bản thì Đại lý được thưởng 

300k; 

+ Nếu thành viên (mà Đại lý giới thiệu) đầu tư Gói Đại lý nâng cao thì Đại lý được thưởng 

500k; 
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Ngoài ra, Đại lý còn được hưởng các chính sách thưởng khác khi đạt được chương trình mà Chúng 

tôi đưa ra hàng quý, hàng năm (Sẽ có thông báo cụ thể ứng với từng chương trình sau này). 

 

PHỤ LỤC 

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM SMSMK365.COM 

+ Ứng dụng điện thoại của SMSMK365.com sẽ biến chiếc điện thoại của Bạn thành trạm phát sóng 

và điều khiển quá trình gửi tin nhắn SMS marketing thương hiệu được thiết lập từ Ứng dụng web 

của SMSMK365.com (như vậy SMSMK365.com có hai giao diện: Giao diện ứng dụng điện thoại 

và giao diện ứng dụng web); 

+ Gửi tin nhắn SMS Marketing thương hiệu nhanh; 

+ Gửi tin nhắn SMS Marketing thương hiệu với số lượng lớn dạng chiến dịch sms marketing(có hỗ 

trợ kỹ thuật trộn nội dung để đảm bảo mỗi tin sms gửi đi sẽ khác nhau nhằm tránh bị khóa SIM); 

+ Hỗ trợ phân nhóm khách hàng (phân đoạn khách hàng); 

+ Hỗ trợ nhận tin nhắn sms phản hồi từ Khách hàng; 

+ Báo cáo, thống kê tình trạng thực hiện các chiến dịch sms marketing; 

+ Hỗ trợ API và Webhook để kết nối với các ứng dụng web của Bạn (nhằm giúp khởi tạo và gửi tin 

nhắn sms marketing thương hiệu ngay tại website của Bạn); 

+ Có hướng dẫn sử dụng & và hỗ trợ 24/7; 

=> Bạn hoàn toàn quản lý Chi phí thực hiện các chiến dịch sms marketing do chính bạn triển 

khai (Nếu làm đúng theo hướng dẫn thì mỗi tin nhắn gửi đi chỉ có chi phí từ 10đ – 250đ/sms => 

Giá này rẻ gấp ít nhất từ 2 – 30 lần so với việc dùng dịch vụ sms marketing thương hiệu trên thị 

trường; 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Để liên hệ làm Đại lý bán Phần mềm Digital Marketing bạn vui lòng liên hệ: 

Mr Hoàng Quốc Uy 

Email: WebChuanSEO365.com 

Hotline: 0945.062.863 
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