CHÍNH SÁCH AFFILIATE
1. Chính sách tính lead
- Khách hàng giới thiệu được tính là hợp lệ khi thông tin số điện thoại, email không trùng với các
khách hàng đã có trên hệ thống CRM của ezCloud.
- Trường hợp thông tin khách hàng được giới thiệu đã tồn tại trên hệ thống CRM thì hệ thống
Afﬁliate sẽ thông báo là “Trùng”.
- Trường hợp thông tin khách hàng được afﬁliate nhập, có số điện thoại có định dạng không đủ
số, thừa số, có số tiến dần đều hoặc lùi dần đều…hệ thống aff sẽ thông báo là “Không hợp lệ”
2. Chính sách tính hoa hồng cho affiliate
- Hoa hồng afﬁliate được hưởng được tính trên các khách hàng giới thiệu hợp lệ, khi khách hàng
tiến hành ký hợp đồng và thanh toán cho ezCloud.
- Hoa hồng áp dụng trên KHÁCH HÀNG MỚI của mỗi dịch vụ, không áp dụng trên hợp đồng
mới. Khách hàng mới được hiểu là khách hàng chưa từng dùng dịch vụ của ezCloud.
- Khách hàng đã ký 1 hợp đồng sẽ không áp dụng hoa hồng khi khách hàng ký tiếp những dịch
vụ khác của ezCloud.
- Hoa hồng được tính theo số lượng khách hàng mới ký hợp đồng với ezCloud, không giới hạn
số tiền hoa hồng nhận được:
A. Đối với các gói sản phẩm Sub
Stt

Sản phẩm

Chiết khấu

1

ezCloudhotel

200.000/hợp đồng

2

ezCms

100.000/hợp đồng

B. Đối với các hợp đồng Lisence
Stt

Sản phẩm

1

ezGolf

2

ezFolio

3

ezWeb

4

Booking Engine

5

ezContent

6

ezPos

7

ezTicket

Chiết khấu
Dưới 20 triệu

Từ 20- 50 triệu

Từ 50 - 100 triệu

Từ 100 triệu trở lên

10%

9%

8%

7%

giá trị hợp đồng

giá trị hợp đồng

giá trị hợp đồng

giá trị hợp đồng

CHÍNH SÁCH AFFILIATE
3. Chính sách đặc biệt
A. Đối với các affiliate giới thiệu nhiều khách hàng nhất cho ezCloud sẽ được nhận thêm các
quà tặng đặc biệt:
Stt

Giải

Số lượng giải

Giá trị quà tặng

Yêu cầu số hợp đồng
tối thiểu

1

Giải Nhất Năm

1 giải

30.000.000

20 hợp đồng

2

Giải Nhì Năm

1 giải

20.000.000

15 hợp đồng

3

Giải Ba Năm

1 giải

10.000.000

12 hợp đồng

4

Giải Nhất Quý

4 giải

5.000.000

8 hợp đồng

5

Giải Nhất Tháng

12 giải

2.000.000

3 hợp đồng

B. Đối với các ngày đặc biệt
- Đến những ngày đặc biệt trong năm, ví dụ ngày sinh nhật của Afﬁliate hay sinh nhật của
ezCloud, ezCloud sẽ gửi tặng Afﬁliate 1 số điểm tặng.
- Điểm tặng không được quy đổi ra tiền mặt, nhưng được cộng dồn và sử dụng để mua sản
phẩm/ dịch vụ của ezCloud.
- Tối đa điểm thưởng quy đổi = 1/2 giá trị 1 sản phẩm/dịch vụ của ezCloud.
- Điểm chỉ được sử dụng cho đúng tài khoản, không được phép quy đổi cho người khác
Stt

Ngày đặc biệt

Số điểm quà tặng

Quy đổi

1

Sinh nhật của Afﬁliate
(Nếu sinh nhật của
Afﬁliate trùng với
những ngày bên dưới,
chỉ được tính 1 lần
theo ngày sinh)

50

50.000

2

Sinh nhật của ezCloud - 14/8

50

50.000

3

Ngày 1/1

30

30.000

4

Ngày 30/4

30

30.000

5

Ngày 2/9

30

30.000

Sử dụng điểm thưởng

- Trừ trực tiếp khi mua
các sản phẩm, dịch vụ
của ezCloud (không áp
dụng song song với
các
chương
trình
khuyến mại khác)

