


Về chúng tôi
APT là một siêu thị trực tuyến hoạt động trên nền tảng công nghệ 4.0  

Nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh – tiêu dùng

“TIỆN DỤNG & HIỆU QUẢ”
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Tầm nhìn

Tạo ra một môi trường Kinh doanh – Tiêu dùng

Tiện Dụng & Hiệu Quả
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Sứ mệnh

Vì cuộc sống tốt đẹp hơn của người Việt
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Tổng quan lĩnh vực hoạt động
 Dummy text ever since the 1500s when an unknown printer took a galley.

Thương mại điện tử Truyền thống

“phân phối sản phẩm”
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Cách thức tham gia

B
1

B
2

Nạp tiền mua điểm kích hoạt
 mã số CTV Pro hoặc CTV Vip  

và tiêu dùng hàng hoá.

B
3

Đăng ký mã số Start:  
Nhận 130 điểm tiêu dùng.
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Phát triển đại lý tuyến 
(trực thuộc) và nhận điểm 

thưởng tiêu dùng.



Chính sách thương mại điện tử

Tích lũy điểm thưởng tiêu dùng: Nhận 130 điểm 
tiêu dùng

Phát triển CTV tuyến trực thuộc: Tích lũy 25 điểm tiêu dùng; 

khi tuyến trực thuộc tiêu dùng sản phẩm: Nhận tích lũy 40 điểm 

01

02
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03
Tiêu dùng sản phẩm bằng điểm tiêu dùng: Đổi điểm tiêu 

dùng bằng 30% giá thành sản phẩm.

04
Phát triển đối tác truyền thống được áp dụng theo chính sách truyền thống:
Phát triển NPP nhận  2%; Đại lý nhận 1.5%; Cửa hàng nhận 1%



Chính sách thương 
mại điện tử

Tiêu dùng sản phẩm bằng điểm tiêu dùng: Đổi điểm tiêu dùng

 bằng = 30% giá thành sản phẩm.

Tiêu dùng sản phẩm bằng điểm kích hoạt mã CTV: Nhận 65 
điểm tiêu dùng.

02

Hoàn điểm tiêu dùng (chương trình tri ân doanh số toàn công ty): 3600 điểm. 
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Chính sách thương 
mại điện tử

Phát triển mạng lưới CTV:
04
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Danh 
hiệu

Điều kiện DS 
tích luỹ 
hệ thống

Điểm tặng mạng lưới 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Đồng chia DS công ty

CTV Pro & Vip  13% 3% 4%       
Level 1 65.000 điểm 13% 3% 4% 5%      
Level 2 2 level 1 13% 3% 4% 5% 6%     
Level 3 3 level 2 13% 3% 4% 5% 6% 3%   Đồng chia 0.5% DS  
Level 4 2 level 3 13% 3% 4% 5% 6% 3% 2%  Đồng chia 1% DS  
Level 5 3 level 4 13% 3% 4% 5% 6% 3% 2% 1% Đồng chia 1% DS  
Level 6 2 level 5 13% 3% 4% 5% 6% 3% 2% 2% Đồng chia 1.5% DS 

05
Phát triển đối tác truyền thống: Theo chính sách truyền thống
Phát triển NPP nhận  2%; Đại lý nhận 1.5%; Cửa hàng nhận 1%



Chính sách thương 
mại điện tửVIPVIP

01
Hưởng quyền lợi CTV Pro

02
Đồng chia 2% doanh số toàn công ty: 2 kỳ/tháng



Chính sách truyền thống
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Stt Cấp bán hàng
Doanh số định mức tháng 

(vnđ)

Thưởng doanh số NPP 
%  Chiết 
khấu sp

Thưởng 
phát triển 

Đạt Vượt ≤ 10% Vượt ≤ 20% Vượt > 20%

1 Nhà phân phối 1.300.000.000đ 10.000.000 đ 2% DS vượt 2.5% DS vượt 3.5% DS vượt 40 2%

2 Đại lý 650.000.000đ 5.000.000 đ 1.5% DS vượt 2% DS vượt 3% DS vượt 36 1.5%

3 Cửa hàng 65.000.000đ 500.000 đ 0.5% DS vượt 1% DS vượt 2% DS vượt 30 1%



Quy định 
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Quy định chung:

√ Đổi 01 điểm = 1000đ (vnđ)

√ Mã CTV có 03 mức:
•Mã số CTV Start 
•Mã số CTV Pro = 650.000đ ~ 650 điểm
•Mã số CTV Vip = 65.000.000đ ~ 65.000.000 điểm

√ Điểm đổi khi tiêu thụ sản phẩm được quy định tỷ lệ 30/70:
•30% là điểm đổi trên giá thành sản phẩm;
•70% là thanh toán bằng tiền mặt.

√ Quy định năng động: 
•Đối với CTV Pro năng động 1:1 = 650.000đ ~ 650 điểm;
•Đối với mã số tri ân CTV năng động 1:4 = 600.000đ (không hạn chế năng động tri ân) 

Quy định thanh toán:

√ Quyền lợi hệ thống và đồng chia được thanh toán 02 kỳ/tháng (vào ngày 01 và 16 hàng tháng; nếu trùng vào ngày 
nghỉ sẽ lùi sang ngày kế tiếp);

√ Quyền lợi chiết khấu và thưởng trong chính sách phân phối sản phẩm được thanh toán 01 kỳ/tháng.



THANKS FOR WATCHING

Vì cuộc sống tốt đẹp hơn của người Việt
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