
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ANH
Địa chỉ: Đông Động, Đông Hưng, Thái Bình | Mã số thuế: 1001 098 536 
Điện thoại: 022.7730.0377 | Email: info@vaway.vn | Website: vaway.vn

LỜI ĐỀ NGHỊ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP
VAZOemail

(Giảm giá 50% áp dụng đến hết ngày 19/12/2022)

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
   VAZOemail là 1 giải pháp làm marketing bằng email một cách hiệu quả cho hoạt động tiếp cận 
khách hàng. Không dừng lại ở việc tương tác và giữ chân khách hàng cũ, VAZOemail còn là một 
công cụ quảng cáo hiệu quả sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi đến đối tượng khách 
hàng tiềm năng. Với chi phí quảng cáo hợp lý và mức độ hiệu quả mang lại, VAZOemail chắc 
chắn sẽ trở thành cánh tay đắc lực của doanh nghiệp bạn.
LỢI ÍCH SIÊU LỚN KHI ỨNG DỤNG VAZOemail
- Hệ thống tự động gửi email khi có các hoạt động xảy ra trong bán hàng
- Trải nghiệm khách hàng tăng lên, cảm xúc dễ mua hàng hơn.
- Không tốn chi phí nhân sự chăm sóc khách hàng qua Email.
- Không bỏ sót khách hàng, công việc chính xác tuyệt đối.
- Không mất thời gian gửi email như hiện tại.
- Duy trì và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng cũ tiềm năng.

QUÀ TẶNG DÀNH RIÊNG CHO QUÝ KHÁCH TRƯỚC NGÀY 19/12/2022
- Khóa học tăng tương tác Facebook trị giá 3.000.000đ
- Tặng ngay: 200k, 500k, 1tr theo từng gói nếu thanh toán ngay sau lời đề nghị ứng dụng giải 
pháp 
- Bản đồ phát triển doanh thu thần tốc trị giá 1.000.000đ
- Công thức 5WAY: 152 cách thức gia tăng doanh số trị giá 1.000.000đ

HÌNH THỨC THANH TOÁN:
Chuyển khoản tài khoản Vietcombank 
- Chủ tài khoản: Công ty TNHH Truyền thông và Đào tạo Việt Anh
- Số tài khoản: 0211.000.533.988

THÔNG TIN SẢN PHẨM và BẢNG GIÁ VAZOemail

GÓI CƠ BẢN GÓI NÂNG CAO GÓI CHUYÊN NGHIỆP
1.200.000đ/năm 2.400.000đ/năm 7.200.000đ/năm

- Số email gửi hàng tháng 
1.000
- Số khách hàng chăm sóc 
được tối đa 10.000
- Thống kê báo cáo đầy đủ, 
chính xác
- Kết nối các hệ thống phần 
mềm khác dễ dàng
- Hỗ trợ 24/7 đầy đủ tài liệu, 
video hướng dẫn

- Số email gửi hàng tháng 
10,000
- Số khách hàng chăm sóc 
được tối đa 40,000
- Thống kê báo cáo đầy đủ, 
chính xác
- Kết nối các hệ thống phần 
mềm khác dễ dàng
- Hỗ trợ 24/7 đầy đủ tài liệu, 
video hướng dẫn

- Số email gửi hàng tháng 
40,000
- Số khách hàng chăm sóc 
KHÔNG GIỚI HẠN
- Thống kê báo cáo đầy đủ, 
chính xác
- Kết nối các hệ thống phần 
mềm khác dễ dàng
- Hỗ trợ 24/7 đầy đủ tài liệu, 
video hướng dẫn



QUY TRÌNH MUA HÀNG
- Bước 1: Đăng ký tài khoản tại VAZO.
- Bước 2: Quý khách chọn dịch vụ VAZOemail và gói dịch vụ trong MY VAZO.
- Bước 3: Tiến hành đặt đơn hàng.
- Bước 4: Thanh toán & ký hợp đồng.
- Bước 5: VAZO khởi tạo tài khoản dịch vụ.
- Bước 6: VAZO hỗ trợ quý khách hàng sử dụng và vận hành trong kinh doanh.

HÌNH THỨC CHUYỂN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
Thông tin chuyển giao:
1. Thông tin tài khoản VAZOemail.
2. Quà tặng theo kèm.
3. Video hướng dẫn sử dụng.
4. Tài liệu ứng dụng VAZOemail hiệu quả.
Thời gian chuyển giao: 1 ngày tính từ khi khách hàng ký kết hợp đồng.
Hình thức chuyển giao:
1. VAZO sẽ chuyển thông tin tài khoản qua Email, ZALO.
2. Sẽ thông báo và hướng dẫn khách hàng sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản.
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