คุณก�ำลังจะชอบผลิตภัณฑ์ ASEA®
้ กว่าเดิมอีก
มากขึน

ขอแนะน� ำรางวัลโลยัลตี ้ ที่คุณจะได้คะแนนทุก
ครัง้ ที่มีการสัง่ ซือ้ แบบออโต้ชิพ คุณสามารถน� ำ
คะแนนไปแลกผลิตภัณฑ์ ASEA ได้ฟรี
ยิ่งคุณอยู่ ในออโต้ชิพนานเท่าใด (ยิ่งคุณภักดี
้ เท่านั ้น
มากเท่าใด) รางวัลของคุณยิ่งใหญ่ขึน
สิ่งที่เริม่ ด้วย 5% ของ PV ออโต้ชิพของคุณ
ุ สั่งซือ้
สามารถเติบโตถึง 20% ของสิ่งที่คณ
ไม่ตอ้ งลงชื่อใดๆ! รางวัลโลยัลตีข้ องคุณเพิ่มพูน
้ อัตโนมัตจิ ากทุกการสั่งซือ้ แบบออโต้ชิพ
ขึน

คะแนนโลยัลตี ้
้
เติบโตขึน
ตามกาลเวลา
จ�ำนวนเดือน
ในออโต้ชิพ

คะแนนโลยัลตี ้

0-3

5% ของ
PV ออโต้ชิพ

4-6

10% ของ
PV ออโต้ชิพ

7-9

15% ของ
PV ออโต้ชิพ

10+

20% ของ
PV ออโต้ชิพ

คะแนนของคุณไม่มีวน
ั หมดอายุ
ตราบที่คณ
ุ อยู่ ในออโต้ชิพ คะแนนของคุณ
จะไม่หายไปไหน
ดังนั ้นจงสะสมคะแนน และน� ำไปแลกเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ได้สูงสุดถึง 200 คะแนนต่อ
เดือน! 1 คะแนน = 1 PV ในมูลค่าการแลก

การสัง่ ซือ้
ลงทะเบียนได้
คะแนนโลยัลตี ้

การลงทะเบียนใหม่ทม่ี กี ารสั่งซือ้ ลงทะเบียน PV ออโต้
ชิพ 100+ จะได้รางวัลคะแนนด้วย!*
การสั่งซือ้ ลงทะเบียน

คะแนนโลยัลตี ้

0 - 199 PV

5% ของการสั่งซือ้ ลง
ทะเบียน PV

200 - 400 PV
401 PV +

10% ของการสั่งซือ้ ลง
ทะเบียน PV
15% ของการสั่งซือ้ ลง
ทะเบียน PV

คะแนนโบนั ส
การสัง่ ซือ้
ออโต้ชิพครัง้ แรก
ได้คะแนนโบนั สโลยัลตี ้ 20 คะแนน
ในการสั่งซือ้ ออโต้ชิพเดือนแรกของ
คุณที่ 100 PV หรือมากกว่า
หรือ
ได้คะแนนโบนั สโลยัลตี ้ 30
คะแนนที่ 150 PV หรือมากกว่า

*ผูร้ ว่ มธุรกิจและลูกค้าประจ�ำเพิม่ คะแนนตามระดับ PV ของผูร้ ว่ มธุรกิจ

ท�ำทุกการสัง่ ซือ้ ให้เป็ นแบบออโต้ชิพและเก็บเกี่ยวรางวัล
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รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมรางวัลโลยัลตีข้ อง ASEA ออกแบบมาเพื่อให้รางวัลแก่ผู้รว่ มธุรกิจและลูกค้าผลิตภัณฑ์ ASEA ทุก
การสั่งซือ้ ออโต้ชิพของผู้รว่ มธุรกิจและลูกค้าประจ�ำจะเพิ่มพูนคะแนนโลยัลตี ้ โปรแกรมเป็ นดังต่อไปนี ้

การสะสมคะแนน

ทัง้ ผู้รว่ มธุรกิจและลูกค้าประจ�ำได้รบั และแลก
คะแนนได้ขน
ึ ้ อยู่กับระดับจ�ำนวนส่วนตัวของผู้
ร่วมธุรกิจ (PV) ระดับ PV ของผู้รว่ มธุรกิจมีอยู่
ในรายการราคาในคลังห้องสมุดออฟฟิ ศเสมือน
จริง คะแนนโลยัลตีส้ ะสมส�ำหรับออโต้ชิพและการ
สั่งซือ้ ลงทะเบียนเท่านั ้น การสะสมเป็ นไปโดย
อัตโนมัติ และคะแนนผูกกับบัญชีของผู้รว่ มธุรกิจ
หรือลูกค้าประจ�ำที่ท�ำการซือ้ ทุกการสั่งซือ้ แบบ
PV ออโต้ชิพจะนั บในการะสมคะแนนโลยัลตี ้
คะแนนจะนั บในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน
ส�ำหรับยอดรวมจ�ำนวนออโต้ชิพจากเดือนก่อน
หน้ า คะแนนโลยัลตีจ้ ะเริม่ สะสมที่อัตรา 5%
และสูงสุดที่ 20% ตามระยะเวลาต่อไปนี ้:
(0) คือจ�ำนวนเดือนทีล่ งทะเบียน
• 0 – 3 เดือนในออโต้ชิพ =
5% ของ PV ที่ ให้ ในคะแนนโลยัลตี ้
• 4 – 6 เดือนในออโต้ชิพ =
10% ของ PV ที่ ให้ ในคะแนนโลยัลตี ้
• 7 – 9 เดือนในออโต้ชิพ =
15% ของ PV ที่ ให้ ในคะแนนโลยัลตี ้
• 10+ เดือนในออโต้ชิพ =
20% ของ PV ที่ ให้ ในคะแนนโลยัลตี ้
• เพิ่มเปอร์เซ็นต์รางวัลโลยัลตีร้ ายเดือน
ของคุณเมื่อคุณเลือกชุดธุรกิจหรือชุดลง
ทะเบียนผู้ประกอบการ ดูใบปลิวการลง
ทะเบียนส�ำหรับรายละเอียด ผู้ลงทะเบียน
ใหม่ ได้รบั คะแนนโลยัลตีข้ น
ึ ้ อยู่กับการสั่ง
ซือ้ ลงทะเบียนของพวกเขาดังต่อไปนี ้:
• 0 - 199 PV การสั่งซือ้ ลงทะเบียน
ด้วยการลงทะเบียนออโต้ชิพ 100PV
= 5% ของการลงทะเบียน PV
• 200 – 400 PV การสั่งซือ้ ลงทะเบียน
ด้วยการลงทะเบียนออโต้ชิพ 100PV
= 10% ของการลงทะเบียน PV

• 401+ PV + การสั่งซือ้ ลงทะเบียน
ด้วยการลงทะเบียนออโต้ชิพ 100PV
= 15% ของการลงทะเบียน PV
คะแนนไม่สามารถแลกเป็ นเงินสดหรือโอนได้
คะแนนไม่มีวน
ั หมดอายุ
คะแนนโลยัลตีส้ ูงสุดอยู่ที่ 1,000 คะแนนต่อบัญชี
วิธีคำ� นวณคะแนนที่คณ
ุ จะได้กับการสั่งซือ้ ของ
คุณ เพียงแค่คณ
ู PV ของการสั่งซือ้ ด้วยอัตรา
เปอร์เซ็นต์ของรางวัลโลยัลตีข้ องคุณ ตัวอย่าง
เช่น ถ้าคุณอยู่ที่ 20% และการสั่งซือ้ ของคุณคือ
250 PV คุณจะเอา 250 x 0.20 และได้ 50 คะแนน

การแลกคะแนน

คะแนนโลยัลตีส้ ามารถน� ำมาแลกผลิตภัณฑ์ ได้ที่
มูลค่า 1 คะแนนโลยัลตี ้ = 1 มูลค่า PV (มูลค่า
PV ของผู้รว่ มธุรกิจ) ต้องเก็บสะสมคะแนน
ประมาณ 2 เดือนหลังจากการลงทะเบียนก่อนจะ
แลกคะแนนได้ครัง้ แรกและแลกได้ ในวันที่ 10
ของเดือนที่ 2 ผู้รว่ มธุรกิจ/ลูกค้าประจ�ำต้องมีแม่
แบบออโต้ชิพที่แอคทีฟ ในการแลกคะแนนโลยัล
ตี ้ ผลิตภัณฑ์ท่แี ลกจะไม่มีจ�ำนวน ผลิตภัณฑ์ท่มี ี
ให้แลกจะแตกต่างกันไปตามที่มี ในแต่ละประเทศ
การสั่งแลกของต้องเป็ นการสั่งซือ้ แยกต่างหาก
และไม่สามารถรวมกับการสั่งซือ้ แบบออโต้ชิพหรือ
การสั่งอื่นๆ เพิ่มเติม เจ้าของบัญชีเป็ นผู้จ่ายค่า
ส่งและภาษี ของการสั่งแลกใดๆ ก็ตาม ไม่สามารถ
ใช้คะแนนโลยัลตีก้ ับค่าภาษี หรือค่าส่งได้ สามารถ
แลกคะแนนได้ โดยไม่มีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติมผ่าน
ตะกร้าซือ้ ของหรือจ่ายค่าด�ำเนิ นการ US$3 (หรือ
เทียบเท่าบวกภาษี ) ผ่านโทรศัพท์ฝ่ายสนั บสนุ นผู้
ร่วมธุรกิจ การสั่งแลกต้องจัดส่งภายในประเทศที่
อยู่ของเจ้าของบัญชีเท่านั ้น สามารถแลกคะแนน
โลยัลตี ้ ได้สูงสุด 200 คะแนนในเดือนหนึ่ ง ไม่
สามารถน� ำผลิตภัณฑ์ที่แลกมาไปขายต่อได้ ไม่
สามารถคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่แลกมาได้

อัตราสะสมจะกลับเป็ น 5% หากผู้รว่ มธุรกิจหรือ
ลูกค้าประจ�ำล้มเหลวที่จะสั่งซือ้ แบบออโต้ชิพใน
เดือนใดเดือนหนึ่ ง เมื่อลงทะเบียนใหม่ ในออ
โต้ชิพ คะแนนจะเริม่ สะสมใหม่ที่อัตรา 5% หาก
เจ้าของบัญชีตอ้ งการจะหยุดออโต้ชิพของตนไว้
ชั่วคราว เริม่ ต้น 60 วันหลังจากวันที่ลงทะเบียน
จะมีระยะผ่อนผันให้หนึ่ งเดือนและมีเพียงครัง้
เดียวในรอบ 12 เดือนโดยที่ ไม่เริม่ ต้นคะแนนโลยัล
ตี ้ ใหม่ เจ้าของบัญชี ไม่สามารถใช้คะแนนโลยัล
ตีภ้ ายในระยะผ่อนผันหรือภายในเดือนแรกหลัง
จากนั ้น หากเจ้าของบัญชีหยุดออโต้ชิพเกินกว่า
ที่อนุ ญาตให้ครัง้ เดียว คะแนนโลยัลตีข้ องเขาจะ
เริม่ ต้นใหม่ที่ศน
ู ย์และอัตราสะสมจะเริม่ ต้นใหม่ที่
5% เมื่อสร้างออโต้ชิพใหม่ การยกเลิกบัญชีผู้รว่ ม
ธุรกิจหรือลูกค้าประจ�ำจะยกเลิกคะแนนโลยัลตี ้
เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้ า

การยกเลิกและหยุดพักชั่วคราว

หลังจากเดือนที่ลงทะเบียน ผู้รว่ มธุรกิจหรือลูกค้า
ประจ�ำต้องสั่งซือ้ แบบออโต้ชิพส�ำเร็จในแต่ละ
เดือนเพื่อรักษาคะแนนโลยัลตีแ้ ละอัตราสะสม
ของเขา คะแนนโลยัลตีจ้ ะกลับเป็ นศูนย์และ
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