Lazada khởi động chương trình khuyến mãi Cách mạng mua sắm lần thứ 6 mang
chủ đề “Mưa sale băng” với mức giảm giá chấn động cho các ngày trọng điểm 9 10 và 11.11, đặc biệt trong 3 ngày này, Lazada cũng áp dụng chính sách giao
hàng miễn phí trên toàn quốc.

Để chuẩn bị cho chương trình “Cách mạng mua sắm” – Mưa Sale Băng 2017,
trước đó Lazada cũng đã có những chiến lược cụ thể như tổ chức hội nghị
nhà bán hàng thường niên và công bố giảm 50% chiết khấu cho nhà bán
hàng. Về vận hành và kho vận, Lazada đã mở thêm 4 trung tâm xử lý đơn
hàng,một hệ thống xử lý đơn hàng tự động, cho phép các đơn hàng được xử
lý chính xác và nhanh chóng hơn. Cách mạng mua sắm năm nay cũng đánh
dấu sự hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng, nổi bật là các thương hiệu
toàn cầu danh tiếng như Samsung, Abbott, Huggies, Philips, Comet, Rohto,
Unilever, Bosch… hay Hàng Việt chất lượng cao như Biti's, Kangaroo
vàComet hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sản phẩm chính hãng với giá ưu đãi
lên đến 50%.
Đặc biệt, Lazada hợp tác với các đối tác ngân hàng lớn mang đến nhiều mức
giảm thêm cho các đơn hàng thanh toán bằng thẻ Visa hoặc thẻ của các
ngân hàng như Citibank, HSBC, Standard Chartered. Trong đó, khi thanh
toán bằng thẻ Citibank khách hàng được ưu đãi đặc biệt giảm thêm 15% trên
giá trị đơn hàng, đặc biệt giảm thêm 2.000.000 VNĐ khi mua Iphone 8, 8 plus
và Iphone X cho 1000 đơn hàng đầu tiên từ 9.11.
Sức hút từ chương trình dự định thu hút lên đến 10 triệu lượt truy cập trang
www.lazada.vn để mua sắm vào các ngày trọng điểm. Đây là cơ hội lớn nhất
trong năm để người tiêu dùng, dù ở thành thị hay ở nông thôn, rinh về nhà
những món hàng yêu thích như điện thoại Samsung, điện thoạiiPhone 8, nồi
cơm điện Kangaroo, sữa Ensure, tã Huggies … với mức giá không thể chối
từ. Người tiêu dùng có thể theo dõi các thông tin khuyến mãi được cập nhật
liên tục từ 0g ngày 09.11 đến 24g ngày 14.12 tại địa chỉ

cách mạng mua sắm muasalebang.vn sẽ đổ bộ trên Lazada từ 9.11 – 11.11. Cùng Mưa sale băng săn
ngay hàng ngàn ưu đãi chấn động trên Lazada về mã giảm giá nhé!
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