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Phạm vi phân phối

Phạm vi: Việt Nam

Sản phẩm: WPS Office 2016 Business SL và OLP

Khách hàng : Commercial, EDU/ACADEMY, Goverment



Cấp phép & Giá bán
Cấp phép

▶ Stand-alone License (SL)

▶ Volume Licensing (Open License)

Sản phẩm

▶ WPS Offfice 2016 Business Single License

▶ WPS Office 2016 Business Open License



Giá bán & Chiết khấu Dành cho SL

WPS Office SL OLP

New

License

MSRP (giá bán lẻ) VND 2,9tr VND 2,9tr

Chiết khấu 20% 25%

>30 License Liên hệ Liên hệ

Đối với các đại lý có doanh số lớn sẽ được tăng mức chiết khấu

Lưu ý : Phải gửi thông tin End User theo Form WPS Nếu không gửi

Enduser- Đối tác chỉ nhận tối đa 10% Discount



Thanh toán & Vận chuyển

Thanh toán

▶ Thanh toán 30% khi ký PO/ hợp đồng

▶ Thanh toán 70% trong 7 ngày khi nhận hàng + HĐ

Vân chuyển

▶ Giao hàng trong 1 - 3 ngày

▶ Miễn phí giao hàng toàn quốc



Chống phá giá & bảo vệ PO

Chống phá giá

▶ Từ 1-30 Licenses: Chiết khấu tối đa 10% cho End-user

▶ Trên 30 Licenses : Đăng ký với PACISOFT

Bảo vệ đơn hàng/ Bảo hộ End-user

▶ Đăng ký qua Email → Portal 

▶ First come first serve



Thời gian bảo hộ (max 45 days)

▶ Lần đầu tiên: 30 ngày

▶ Gia hạn lần 2: 15 ngày

Bảo hộ End-user cũ

▶ Thời gian : 365 ngày

▶ Điều kiện : đã đặt mua hàng, thời gian dựa vào PO 

& đăng ký thành công qua Portal hãng



Xử phạt vi phạm

Quy định

▶ Nếu đại lý khác đã đăng ký EU, không được chăm sóc

▶ Nếu EU kiên quyết mua : chỉ nhận được 10%

Biện pháp xử lý vi phạm

▶ Chỉ nhận tối đa 10% cho mọi đơn hàng trong PO tiếp

▶ Không chấp nhận đăng ký EU trong 30 ngày tiếp



Hỗ trợ Đại lý

Vật phẩm quảng cáo

▶ Banner, poster, flyer, Standee

▶ Chi phí tổ chức hội thảo, gặp gỡ khách hàng VIP

Quảng bá

▶ Cập nhật thông tin Đại lý lên website

▶ Truyền thông trên báo chí đối với Đại lý xuất sắc



Thank you

Pacisoft


