CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ & DỊCH VỤ ĐI KÈM KHÔNG TÍNH PHÍ
DISCOUNT & FREE OF CHARGE POLICY
I. Chính sách giảm giá và dịch vụ đi kèm không tính phí theo định mức đối với khách hàng trực tiếp
Volume discount and FOC policy for direct advertisers
Tiền tệ/ Currency: VND
Giảm giá/
Discount

Từ/ From

Đến/ To

Mức/ Level

Trước giảm giá (sau VAT 10%)
Before the discount (including VAT 10%)

Trước giảm giá (sau VAT 10%)
Before the discount (including VAT 10%)

0.0%

0

374,999,999

3.0%

375,000,000

624,999,999

5.0%

625,000,000

1,249,999,999

7.5%

1,250,000,000

2,499,999,999

15.0%

2,500,000,000

3,749,999,999

20.0%

3,750,000,000

-

II. Chính sách giảm giá và dịch vụ đi kèm không tính phí theo định mức đối với đại lý quảng cáo
Volume discount and FOC policy for advertising agency
Tiền tệ/ Currency: VND

Mức/ Level

Trước giảm giá (sau VAT 10%)
Before the discount (including VAT 10%)

Trước giảm giá (sau VAT 10%)
Before the discount (including VAT 10%)

3.0%

0

374,999,999

5.5%

375,000,000

624,999,999

10.0%

625,000,000

1,249,999,999

14.5%

1,250,000,000

2,499,999,999

24.0%

2,500,000,000

4,999,999,999

31.0%

5,000,000,000

9,999,999,999

33.0%

10,000,000,000

19,999,999,999

34.0%

20,000,000,000

-

III. Nội dung đi kèm KHÔNG được phép miễn phí
Contents are NOT allowed for free of charge
1. Đối với giải Ngoại hạng Anh/ Premier league
a. Không được phép miễn phí các hình thức quảng cáo ảo: 2D, 3D, Squeezing trong toàn bộ mùa giải đối với các trận có Top 6
Virtual ads: 2D, 3D, Squeezing are not allowed for free of charge for full season with Clubs of Top 6
b. Không được phép miễn phí TVC & Sponsor panel các trận Top 6 & Top 6
TVC & Sponsor panel in Top 6 & Top 6 clubs are not allowed for free of charge
c. Không được phép miễn phí TVC & Sponsor panel ở vị trí ưu tiên đối với tất cả các trận có Top 6
Priority potion of TVC & Sponsor panel are not allowed for free of charge
2. Đối với Champion league/ Champion league
a. Không được phép miễn phí TVC & Sponsor panel trận siêu cúp UEFA, chung kết, bán kết, tứ kết
TVC & Sponsor panel in the UEFA super cup, UCL Final match, Semi final & Quarter final are not allowed for free of charge
IV. Nội dung đi kèm ĐƯỢC phép miễn phí/ Contents are allowed for free of charge:
1. Được phép miễn phí tất cả các nội dung còn lại, không nằm trong nội dung 1 & 2 nêu ở trên
All contents not listed above in the articles 1 & 2 are allowed for free of charge
V. GHI CHÚ/ NOTE
1. Tỷ lệ FOC được xác định dựa trên giá trị từng lịch đăng ký của mỗi nhãn hàng, không áp dụng trên giá trị đăng ký cộng dồn của đại lý quảng cáo
The FOC rate is based on total gross of each media booking plan of each brand, not on the cumulative media booking
2. Các trường hợp giảm giá khác cần được phê duyệt của Giám đốc tài chính
Other volume discount cases: need to be approved by CFO
3. Chính sách giảm giá & dịch vụ đi kèm không tính phí này được áp dụng từ 01/08/2019 cho tới khi có thông báo mới
Discount & free of charge policy is effective from 01 August 2019 until having new annoucement

