CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 307/2022/CV/ KD
V/v: Triển khai chương trình
khuyến mại cho Khách hàng

Tp. Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Thay mặt Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (M_Service/MoMo), chúng
tôi xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng và xin chân thành cảm ơn Quý Tổng Công ty
đã tạo điều kiện cho M_Service hợp tác triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện qua
Kênh thanh toán MoMo trong suốt thời gian qua.
Bằng văn bản này, M_Service xin gửi nội dung chương trình khuyến mại tháng 7/2022,
áp dụng cho Khách hàng của Quý Tổng Công ty như sau:
“Khuyến mãi tháng 7: Giảm ngay 20k khi trả hoá đơn điện

Ngồi nhà xử lý hóa đơn, vừa tiện lợi lại vừa tiết kiệm hơn với ưu đãi 20K dành riêng cho khách
hàng lần đầu thanh toán hóa đơn Điện trên MoMo.
Thông tin chương trình:
Tặng thẻ quà giảm 20.000đ lần đầu thanh toán hóa đơn Điện.
Thông tin chương trình:
Thời gian: Từ ngày 04/07/2022 đến ngày 01/08/2022
Đối tượng áp dụng:
Khách hàng lần đầu thanh toán hóa đơn qua MoMo và nhận được thẻ quà trong mục “Quà
của tôi”.

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn:
Bước 1: Mở MoMo;
Bước 2: Vào mục “Thanh toán hóa đơn” chọn dịch vụ thanh toán tiền điện;
Bước 3: Nhập mã hóa đơn/mã khách hàng;
Bước 4: Kiểm tra thông tin hóa đơn và chọn thẻ quà;
Bước 5: Chọn “Xác nhận” để hoàn tất thanh toán hóa đơn.
Điều kiện điều khoản:
- Mỗi thẻ quà không được chuyển nhượng và không áp dụng đồng thời với các thẻ quà tặng
khác.
- Mỗi thẻ quà tặng chỉ áp dụng cho 01 lần, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
- Để tham gia và được giảm giá, khách hàng phải liên kết tài khoản với ngân hàng và đã xác
định/định danh tài khoản ví điện tử.
- Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của MoMo.”
Để chương trình diễn ra hiệu quả, M_Service kính đề nghị quý Tổng Công ty cùng phối
hợp triển khai và gửi thông tin chương trình đến Khách hàng thông qua các nền tảng/ứng dụng
của quý Tổng Công ty, cụ thể:
- Đăng bài giới thiệu về chương trình lên website của Tổng Công Ty Điện lực Miền Bắc;
- Đăng bài giới thiệu về chương trình lên trang Facebook của các Điện lực Tỉnh/Thành phố
trực thuộc
- Gửi thông báo Chương trình cho khách hàng qua ZaloOA và các nhóm Thông tin khách
hàng.
Kính mong quý Tổng Công ty xem xét và hỗ trợ, phối hợp cùng triển khai Chương trình
với những nội dung trên nhằm mang đến cho Khách hàng ưu đãi tốt nhất.
Mọi thông tin xin liên hệ:
(Mr) Ngô Minh Chiến – Phụ trách phát triển kinh doanh
Công ty CP Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (M_Service)
VPDD, địa chỉ: tầng 15- Tòa nhà Mercury số 444 Hoàng Hoa Thám – Tây Hồ - TP. Hà Nội
Mobile: 0963075567

Emai: chien.ngo@mservice.com.vn
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