
 

 

 

 

VIETNAM CONTAINER SHIPPING CORPORATION  
Add: 11 Vo Thi Sau Str., Ngo Quyen Dist., Hai Phong, Vietnam 

Tel: (84) 225 3836705 | Fax: (84) 225 3836104 | Website: www.viconship.com 

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG  
“15 NĂM MÙA HÈ XANH ” 

 

Nhằm tri ân khách hàng đã luôn đồng hành cùng Viconship và các đơn vị thành viên của Viconship, 

cũng như chia sẻ với những khó khăn, xua tan đi những mệt mỏi của khách hàng trong những ngày hè 

nắng nóng. Viconship và các đơn vị thành viên tại khu vực Hải phòng sẽ triển khai đồng loạt chương trình 

“15 NĂM MÙA HÈ XANH ”. 

I. Đối tượng áp dụng: Chương trình tri ân áp dụng cho tất cả khách hàng đến làm thủ tục và thực 

hiện dịch vụ tại các đơn vị thành viên Viconship khu vực Hải Phòng: GREENPORT, VIP 
GREENPORT, G.I.C, GLC & GSL (không áp dụng cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên của 

Viconship). 

 

II. Thời gian áp dụng: từ ngày 10/6/2019 đến hết ngày 31/8/2019 

 

III.  Nội dung chương trình: 

 

- Với mỗi khách hàng vào thực hiện thủ tục đổi lệnh dịch vụ tại các đơn vị thành viên của Viconship 

khu vực Hải Phòng: GREENPORT, VIP GREENPORT, G.I.C, GLC & GSL sẽ được nhận 01 

phần quà tặng, bao gồm: 

- 01 khăn lạnh,  

- 01 chai nước mát, 

- 01 phiếu tặng suất ăn trưa. 

Các Lưu ý khác: 
- Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc khách hàng không nhận được thông báo này.  

- Không giới hạn số quà tặng mà mỗi khách hàng có thể nhận. 

- Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng hình ảnh, tư liệu liên quan đến khách hàng tham gia chương 

trình trong các chương trình quảng cáo, giới thiệu, quảng bá dịch vụ, hình ảnh của Viconship trên 

các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí nào. 

- Ban tổ chức có quyền thay đổi thể lệ chương trình mà không cần thông báo trước.  

Thay mặt Ban Tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch 

vụ của Viconship và các đơn vị thành viên.  

Kính chúc quý khách sức khỏe và thành công. 
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