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LUCKY   WITH   APG  
SINH   NHẬT   VÀNG   -   NHẬN   NGÀN   QUÀ   TẶNG  

 
Nhân  dịp  kỷ  niệm  12  năm  thành  lập  Công  ty  CP  Chứng  khoán  APG  và  tri  ân                  

khách  hàng  đã  gắn  bó,  đồng  hành  cùng  APG.  Trong  tháng  11,  APG  triển  khai                

chương  trình  "  SINH  NHẬT  VÀNG  -  NHẬN  NGÀN  QUÀ  TẶNG  "  với  những               

quà   tặng   vô   cùng   hấp   dẫn.  

 

I. GÓI   ƯU   ĐÃI   “APG   12   YEARS   OLD”  

1. Khi   khách   hàng   mua   100   trái   phiếu   APG   sẽ   được   tặng   5   trái   phiếu   APG.  

2. Khi   khách   hàng   mua   30   trái   phiếu   APG   sẽ   được   tặng   1   trái   phiếu   APG.  

3. Khi   khách   hàng   mua   1   trái   phiếu   APG   sẽ   được   tặng   300.000   GOLD.  

● 1   Gói   TP   APG   tương   đương   10.000.000   VNĐ  

        Điều   kiện   áp   dụng:  

● Khách   hàng   mua   trái   phiếu   APG   với   kỳ   hạn   24   tháng   và   lãi   suất   13%/năm.  

● Phần   thưởng   trái   phiếu   được   tặng   sẽ   vẫn   tính   lãi   suất   và   kỳ   hạn   24   tháng.  

 

II. EVENT   “TRADE   LÀ   THẮNG   -    VÒNG   QUAY   MAY   MẮN”  

1. Tên   chương   trình:   Trade   là   thắng   -   Vòng   quay   may   mắn  

2. Thời   gian   diễn   ra   chương   trình:   Thứ   6   lúc   15:30   ngày   29/11/2019  



3. Đối  tượng  tham  gia:  Tất  cả  khách  hàng  có  tài  khoản  tại  APG  và  có  phát  sinh                  

giao   dịch   trái   phiếu   hoặc   cổ   phiếu.  

4. Hình   thức   tổ   chức:   

APG  sẽ  quay  livestream  trên  trang  Fanpage  Facebook  “Cty  CP  Chứng  khoán             

APG”   chương   trình   VÒNG   QUAY   MAY   MẮN.  

10  Khách  hàng  comment  nhanh  nhất  vào  livestream  và  đúng  theo  cú  pháp:              

VQMM_STK067CXXXXXX  (Ví  dụ:  VQMM_STK  3  số  đầu  XXX  3  số           

cuối)   sẽ   được   tham   gia   quay   VÒNG   QUAY   MAY   MẮN.  

5. Cách   thức   tham   gia   chương   trình   trên   Facebook:  

Bước  1:  Like  và  Share  bài  viết  của  chương  trình  lên  trang  facebook  cá  nhân                

và   để   ở   chế   độ   công   khai   (Link   bài   viết   về   chương   trình   trên   trang   fanpage)  

Bước   2:   Tag   tối   thiểu   1   người   bạn   dưới   bài   viết   (Link   bài   viết   về   chương  

trình   trên   trang   fanpage)  

Bước   3:   Comment   vào   livestream   VÒNG   QUAY   MAY   MẮN   diễn   ra   vào  

ngày   29/11/2019   để   tham   gia   nhận   quà.  

6. Phần   thưởng:  

Với   các   phần   thưởng   được   sắp   xếp   trên   vòng   quay   như   sau:   

● Chúc   bạn   may   mắn   lần   sau  

● 500.000   GOLD  

● 1.000.000   GOLD  

● 1.500.000   GOLD   

● 2.000.000   GOLD  

● Thêm   lượt   quay  

● Mất   lượt   quay  

● 1   voucher   mua   sắm  



● 500.000   VNĐ  

● 200.000   VNĐ  

 

III. TRI   ÂN   KHÁCH   HÀNG   TRONG   THÁNG   11  

1. Khi  khách  hàng  sử  dụng  bất  kỳ  dịch  vụ  nào  của  APG  trong  tháng  11  sẽ  được                  

tặng   ngay   500.000   GOLD.  

2. Điều   kiện   áp   dụng:  

Khách  hàng  thực  hiện  bất  kỳ  giao  dịch  mua/bán  trái  phiếu/cổ  phiếu  nào  tại               

APG.  

3. Thời   gian   diễn   ra   chương   trình:   01/11/2019   -   30/11/2019  


