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LIVESTREAM THỨ 5 HÀNG TUẦN 

Tên chương trình: Quà Tặng Giờ Vàng thẩm mỹ  

Khung giờ: 12h – 13h (trưa) 

Chủ đề: Bác sĩ Tuấn Anh sẽ đưa ra chủ đề trước mỗi tuần để Marketing truyền thông trước 

giúp khách hàng dễ nắm bắt thông tin. 

Ngày 1/10 bác sĩ sẽ nói về Nâng cung mày  

Cơ cấu giải thưởng: 

Bác sĩ Tuấn Anh sẽ bốc 2 số bất kỳ trong thùng bốc thăm (từ 01-99). Mỗi người xem 

livestream sẽ được quyền dự đoán 1 lần. Ai dự đoán đúng hoặc đúng con số gần nhất sẽ trúng 

thưởng. 

(MKT sẽ chuẩn bị thùng bốc thăm, sau khi bác sĩ bốc thăm 2 số thì sẽ để lên khay trước mặt 

để mọi người có thể quan sát trong suốt buổi livestream, tránh hiện tượng có thể nghĩ đổi 

tráo số) 

Cơ cấu giải thưởng: chỉ có duy nhất 1 người được tặng/1 livestream hàng tuần 

Yêu cầu:  

- Like fanpage, like bài livestream 

- Share fanpage lên trang cá nhân đồng thời check in bài share. 

- Share lên 3 nhóm  

- Tag 5 người bạn vào livestream bác sĩ Tuấn Anh trong khoảng thời gian 

bác sĩ đang livestream (12h-12h15 phút trưa) 

Thể lệ chương trình: 

- Mỗi người được dự đoán 1 con số (bao gồm 2 chữ số) mà bác sĩ Tuấn Anh cầm trên tay. 

Người đoán chính xác (hoặc nếu không dự đoán số chính xác thì số dự đoán gần nhất) sẽ 

trúng thưởng. Nếu có 2 số dự đoán gần nhất bằng nhau đứng trước và đứng sau số bác sĩ cầm 

thì ai comment sớm nhất sẽ trúng thưởng. 

Ghi chú: 

- Khách hàng có thể chuyển nhượng cho người khác với chi phí chuyển nhượng: 



+ Tiểu phẫu 20% (dựa trên mức giá niêm yết) 

+ Đại phẫu 10% (dựa trên mức giá niêm yết) 

- Khách hàng có thể đổi giải thưởng sang dịch vụ khác quy định như sau: 

+ Nếu đổi sang cùng dịch vụ tiểu phẫu/hoặc đại phẫu giá niêm yết bằng hoặc nhỏ hơn giá 

niêm yết dịch vụ phần thưởng: miễn phí 100% 

+ Nếu trúng đại phẫu -> đổi sang tiểu phẫu (hoặc ngược lại) thì sẽ đc giảm 50% dịch vụ quy 

đổi. 

+ Nếu đổi sang dịch vụ có giá niêm yết lớn hơn giá niêm yết dịch vụ phần thưởng sẽ tính như 

sau: 

VD: Khách hàng trúng thưởng mũi không bọc sụn trị giá 20 triệu. Khách hàng được giảm 

80% còn phải thanh toán thêm 4 triệu. Khách hàng muốn đổi sang mũi bán cấu trúc 30 tr. Giá 

trị quy đổi sẽ tính như sau: 

30 tr (mũi bán cấu trúc) – 20 tr (mũi không bọc sụn) = 10 triệu (chênh lệch) * 75% (CTKM 

nền) = 7.5 tr + 4 triệu (chênh lệch giải thưởng) = 11.5 triệu (là số tiền khách hàng phải thanh 

toán) 

 


