
 

      Chính sách Đại lý & Đối tác  
   

  
BẠN CÓ THỂ LÀ AI ? 

 

Bạn muốn làm đối tác với chúng tôi và thuộc một trong các nhóm 
kinh doanh sau: 

 

“Vậy hãy đừng chần chừ mà liên lạc ngay với chúng tôi để thống nhất về 
phương thức hợp tác bằng cách điền vào Form Thông Tin đính kèm”. 

 Sau khi điền đầy đủ thông tin vào Form thông tin, vui lòng gửi lại email cho 
chúng tôi. Chúng tôi dựa vào quy mô và nguyện vọng của bạn để tư vấn những 
chính sách và hình thức hợp tác phù hợp nhất với bạn nhằm đạt kết quả kinh 
doanh đạt lợi nhuận tối đa và bền vững 

 

 

 • Bạn muốn sở hữu 1 Showroom đại 

diện thương hiệu Momax ( Momax 

Showroom) ? 

• Bạn muốn mở 1 cửa hàng phụ kiện 

điện thoại thương hiệu Momax 

(Momax Shop)? 

• Bạn muốn trong cửa hàng của mình 

có thêm các sản phẩm Momax 

(Momax Conner)? 

• Bạn muốn kinh doanh Online các sản 

phẩm của Momax (Momax online 

store) ? 

 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ      
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Lợi ích khi trở thành đối tác của 

Momax Việt Nam  
   

• Địa chỉ của đại lý được đưa lên trang “Tìm đại lý gần nhất“, nhiều khách 

hàng sẽ tìm đến đại lý. 

• Khách hàng đặt hàng trên online shop https://www.momaxvietnam.com 

và facebook.com/momaxvietnam của chúng tôi, nếu cửa hàng của bạn ở 

gần, đơn hàng sẽ được chuyển đến cho bạn. 

• Lợi thế về giá: Đối tác và đại lý sẽ nhận được giá nhập hàng hấp dẫn. 

• Nhận được bảo vệ từ chúng tôi về khu vực bán hàng và khách hàng. Đại 

lý / đối tác sẽ là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của chúng tôi 

trong khu vực bán hàng. 

• Nhận được hỗ trợ của chúng tôi về Marketing. 

• Chúng tôi sẽ bảo vệ tối đa cho đại lý trước những biến động của thị 

trường và cạnh tranh. 

• Nhận được hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối. 

• Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời giữa chúng tôi và đại 

lý. 

• Hợp tác trên cở sở cả hai bên cùng tồn tại và phát triển. 

• Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác 

và chia sẻ mục tiêu. 
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 Chính sách về Giá  
   

Giá mua hàng: 

• Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, đại lý sẽ được 

hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng. 

• Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận 

tối đa cho đại lý trên thị trường. 

Chiết khấu mua hàng định kỳ (áp dụng cho một số sản phẩm): 

• Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, đại lý sẽ được tham gia chương 

trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của 

Momax Việt Nam. 

• Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, đại lý sẽ được hưởng khoản chiết 

khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ đầu quý. 

• Chính sách chiết khấu này độc lập và được tiến hành song song với các 

chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ Momax Việt Nam 

cho đại lý. 

Bảo vệ giá: 

• Trong trường hợp nhà sản xuất hoặc Momax Việt Nam giảm giá bán, đại 

lý được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại đang còn tồn trong 

kho. 

• Việc bảo vệ giá chỉ áp dụng cho các mặt hàng có hóa đơn nhập hàng 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá. 

• Trong trường hợp Nhà sản xuất/ Momax Việt Nam tăng giá Bán, Quý 

đại lý được thông báo trước tối thiểu trong vòng 45 tối đa 60 ngày để có 

chính sách nhập hàng cho phù hợp. 
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Chính sách bảo vệ khách hàng cho đại lý: 

• Các đại lý được khuyến khích mở rộng thị trường để gia tăng lượng 

khách hàng và để trở thành các Đại lý lớn độc quyền phân phối tại 

các khu vực đã được quy hoạch trong hệ thống. 

• Các Đại lý được cấp mã Đại lý và khu vực hoạt động. Nếu khách 

hàng trong khu vực hoạt động của đại lý hỏi hàng trực tiếp tới 

Momax Việt Nam, khách hàng sẽ tự động được chuyển đến mua 

hàng của đại lý trong khu vực đó. 

• Trong trường hợp các khách hàng mua lẻ liên hệ trực tiếp với 

Momax Việt Nam, khách hàng sẽ được giới thiệu về Đại lý, nơi 

khách hàng cư trú. 

• Momax Việt Nam bảo vệ quyền phát triển tại khu vực mới cho Đại 

lý nếu như khu vực này chưa có đại lý độc quyền của Momax Việt 

Nam. 
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Các chính sách hỗ trợ khác: 
Hỗ trợ về PR – Marketing: 

• Đại lý được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình 

của Momax Việt Nam. 

• Thông tin về đại lý được hiển thị trên website của chúng tôi, và khách 

hàng của khu vực đấy sẽ tìm đến đại lý. 

• Đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán 

hàng của Momax Việt Nam. 

• Đại lý được update thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, 

chính sách của hãng và nhà phân phối, các chương trình marketing , các 

tài liệu thúc đẩy bán hàng. 

Hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp: 

• Đại lý được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại/email/chat. Sẽ được hỗ trợ kỹ 

thuật trực tiếp tại chỗ khi có yêu cầu. 

Hỗ trợ về hàng hóa: 

• Đổi hàng: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn, Đại lý sẽ được 

đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi do nhà sản xuất. 

• Trả hàng: Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận 

mua hàng, đại lý có quyền trả lại hàng cho Momax Việt Nam. Việc trả 

hàng được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và ký 

biên bản bàn giao hàng hóa. 

  

•  
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• Đối với đơn hàng công nợ, đại lý có quyền được đổi/ trả hàng theo chính 

sách chung. Không phát sinh bất kỳ chi phí nào (ngoại trừ phí vận chuyển 

– nếu có). 

• Hàng bầy mẫu, thử nghiệm: Momax Việt Nam sẽ hỗ trợ đại lý mượn 

hàng bầy mẫu, thử nghiệm đối với các sản phẩm mới tung ra thị trường 

hoặc khi đại lý khai trương/mở địa điểm kinh doanh mới. Xin vui lòng 

liên hệ trực tiếp với Momax Việt Nam khi có nhu cầu qua : 

email : info@momaxvietnam.com 
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Yêu cầu với đại lý: 
 
• Trưng bầy sản phẩm MOMAX (với các sản phẩm mong muốn) tại cửa 

hàng (nếu có). 

• Hỗ trợ MOMAX khi có các chương trình khuyến mãi, quảng cáo diễn ra 

tại điểm kinh doanh của đại lý. 

• Hỗ trợ MOMAX nhận lại hàng bảo hành khi khách hàng ở gần nơi bạn 

mang sản phẩm MOMAX đến bảo hành. 

• Mức giá cho khách hàng đầu cuối đảm bảo tương đương với mức giá bán 

lẻ đề nghị của nhà phân phối độc quyền hoặc hãng sản xuất. Không bán 

phá giá. 

Hợp đồng nguyên tắc: 
 
• Sau khi hai bên ký HĐNT, đại lý sẽ được đưa vào danh sách ưu đãi của 

Momax Việt Nam, được hưởng các chính sách dành cho đại lý của 

Momax Việt Nam. 

• Trên cở sở kết quả hợp tác, đại lý sẽ được hưởng các mức ưu đãi tốt hơn 

về chính sách (giá, khuyến mại). 
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Thank 
You ! 
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