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Tiki

• Giảm ngay 100.000 VND cho đơn hàng 

từ 600.000 VND, áp dụng cho chủ thẻ 

ANZ tại www.tiki.vn

 (* Chương trình áp dụng cho đến khi 

hết ngân sách và được thông báo trên 

Tiki)

• Tham khảo thông tin tại 

20/11 - 

30/11/2017

Adayroi

• Giảm giá lên đến 50%++ cho một số 

sản phẩm của nhãn hàng                                                

                     tại website 

www.adayroi.com

• Giảm giá lên đến 50%++ cho một số 

sản phẩm 

• Giảm giá lên đến 50%++ cho một số 

sản phẩm

 Trong ngày 

24/11/2017

Lotte.vn

• Giảm 10% tối đa 400.000 đồng và 

1.000.000 đồng cho đơn hàng từ 

12.000.000 đồng trở lên

• Thêm nhiều ưu đãi giảm giá tại 

www.lotte.vn

22/11 - 

30/11/2017

Robins

• Giảm 15% trên ROBINS App  Đến 31/12/2017

ƯU ĐÃI VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Lock&Lock 

đồ dùng gia đình 

nội thất phòng ngủ 

đây 

https://www.adayroi.com/bo-hop-thuy-tinh-chiu-nhiet-lock-lock-llg445s011dp-p-a0zQ5-f1-2?pi=JJN2N&mc=16113&w=bLNw
https://www.adayroi.com/bo-bat-dia-luminarc-everyday-12-chi-tiet-p-ZwGnG-f1-2?pi=NgwpK&w=dem&mc=jOMk
https://www.adayroi.com/bo-chan-ga-goi-cotton-ai-cap-tencel-xanh-bien-p-gM5kk-f1-2?pi=08pjz&w=7LDK&mc=ypvn
http://tiki.vn/lp/anz


Traveloka
• Đặt chuyến bay: Giảm 10%, lên đến VND 

150,000 khi nhập code ANZFLY.

• Đặt khách sạn: Giảm 15%, lên đến VND 

200,000 khi nhập code ANZSTAY.
Điều kiện và Điều khoản:

_ Khuyến mãi chỉ dành cho các thanh toán bằng 

thẻ tín dụng ANZ.

_ Giảm giá 15% khi đặt phòng khách sạn với mức 

giảm tối đa 200.000 VND cho 1000 khách hàng 

đầu tiên nhập code ANZSTAY.

_ Giảm giá 10% khi đặt vé máy bay với mức giảm 

tối đa 150.000 VND cho 1000 khách hàng đầu tiên 

nhập code ANZFLY.

_ Chỉ áp dụng cho các khách hàng đặt phòng và 

đặt vé lần đầu tiên trên Traveloka.

_ Không giới hạn mức giao dịch tối thiểu.

_ Chỉ áp dụng cho các thanh toán bằng VND.

_ Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng 1 thẻ tín 

dụng ANZ duy nhất để hưởng 1 lần giảm giá máy 

bay và 1 lần giảm giá khách sạn trong suốt thời 

gian khuyến mại.

_ Thời hạn khuyến mãi: 8:00, 20/10/2017 - 23:59, 

31/12/2017.

_ Áp dụng đối với tất cả các khách sạn và thời 

gian lưu trú.

_ Áp dụng đối với tất cả các hãng bay và thời gian 

bay.

_ Chỉ áp dụng đối với các chuyến bay nội địa Việt 

Nam hoặc các chuyến bay quốc tế có điểm khởi 

hành/điểm đến tại Việt Nam.

_ Khuyến mãi này áp dụng khi đặt phòng và đặt 

vé trên ứng dụng Traveloka (Android & iOS) phiên 

bản 2.15.0 hoặc cao hơn.

_ Chương trình này không thể kết hợp với các 

chương trình khuyến mãi khác của Traveloka.

_ Khuyến mãi này không có giá trị quy đổi thành 

tiền mặt.

_ Khách hàng sử dụng khuyến mãi sai mục đích 

hoặc vi phạm các điều khoản & điều kiện khuyến 

mãi sẽ bị từ chối việc sử dụng khuyến mãi của 

Traveloka trong tương lai.

_ Sử dụng khuyến mãi sai là khi Traveloka xác 

định rằng khuyến mãi bị áp dụng sai mục đích, 

nhằm gian lận hoặc trục lợi.

_ Traveloka không có trách nhiệm cấp lại các 

khuyến mãi/mã giảm giá bị gián đoạn, hủy bỏ do 

gian lận, sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không 

đúng cách.

_ Traveloka và ANZ có quyền thay đổi các Điều 

khoản và Điều kiện của chương trình mà không 

cần thông báo trước.

20/10/2017-

31/12/2017



Mytour

• Chủ thẻ Visa khi sử dụng thẻ Visa để 

thanh toán tại www.mytour.vn sẽ được 

giảm 15% giá trị giao dịch.

Đến 31/12/2017
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WSI

• Giảm giá lên đến 40% cho các mẫu 

đồng hồ *

(*Áp dụng cho các mẫu theo quy định 

của WSI)

24/11 - 

26/11/2017

• Áp dụng tại cửa hàng WSI Crescent Mall & WSI Parkson Hùng 

Vương

Fossil

• Giảm giá lên đến 30% cho các mẫu 

đồng hồ *

(*Áp dụng cho các mẫu theo quy định 

của Fossil)

24/11 - 

26/11/2017
• Áp dụng tại cửa hàng Fossil Parkson Hùng Vương

UMA

• Giảm giá lên tới 50%++ hàng ngàn sản 

phẩm từ ngày 24/11 – 26/11 

• Duy nhất 24/11, giảm 5% tất cả các sản 

phẩm nguyên giá toàn hệ thống

24/11 - 

26/11/2017

• Chương trình áp dụng tại 16 cửa hàng của UMA, bộ phận thiết kế nội 

thất và website www.uma.vn

Carlo Rino

• Giảm giá lên đến 50%, giảm thêm 10% 

cho chủ thẻ ANZ

• Nhận voucher 1.000.000 đồng

• Mua 01 tặng 01 - áp dụng cho sản 

phẩm giày duy nhất trong ngày 

24/11/2017

24/11 - 

26/11/2017
• Chi nhánh tại SC Vivo City và AEON Tân Phú của 

ƯU ĐÃI VỀ THỜI TRANG & MUA SẮM

Carlo Rino 

http://www.carlorino.net/store/vietnam


The Body Shop

• Giảm giá lên đến 50% dành cho các 

sản phầm chọn lọc

24/11 - 

26/11/2017

• Tất cả các chi nhánh thuộc                            , trừ hệ thống showroom 

tại Pakson

MamanBébé

• Giám 30% - 50% cho một số sản phẩm
Trong ngày 

24/11/2017
• Tất cả các chi nhánh thuộc 

Liên Á

• Mua 01 Drap Liên Á tặng 01 bộ Drap 

cùng loại

• Giảm 30% Sofa, 20% Gối, 10% Nệm 

Liên Á trên giá niêm yết

• Giảm thêm 5% khi thanh toán bằng thẻ 

ANZ

24/11 - 

26/11/2017
• Toàn bộ hệ thống showroom

Maison Retail

Giảm giá lên đến 50% dành cho các sản 

phẩm chọn lọc của các
24/11 - 

26/11/2017
• Tất cả các chi nhánh thuộc

The Body Shop 

MamanBébé 

Maison 

Liên Á 

thương hiệu nổi tiếng 

https://www.thebodyshop.com.vn/vn/storelocator
https://mamanbebe.com.vn/page/he-thong-showroom-cao-cap
http://www.maisonjsc.com/brands/
https://www.liena.com.vn/showroom/
http://www.maisonjsc.com/brands/
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L’Usine Eatery

• Tặng tráng miệng cho mỗi khách

• Chương trình áp dụng cho nhóm 

khách từ 2 người trở lên

22/11 - 

22/12/2017
• L’Usine Eatery - Lầu 3, 19 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM

Rơm BBQ

• Giảm 30% tổng hóa đơn

• Áp dụng vào thứ 2, thứ 3, và thứ 4 

hàng tuần

Đến 13/12/2017
• Nhà hàng Rơm BBQ – 2, 4, 6 Lưu Văn Lang, Q. 1, Tp. HCM - 028 

3822 0060

Chilli Thái

• Giảm 30% tổng hóa đơn

• Áp dụng vào thứ 2, thứ 3, và thứ 4 

hàng tuần

Đến 13/12/2017
• Nhà hàng Chilli Thái - 38 Mạc Thị Bưởi, Q. 1, Tp. HCM - 028 3823 

7727

Lion City

• Giảm 30% cho thực đơn À La Carte 

• Chương trình áp dụng cho 10 ngày đầu 

tiên của tháng 12 năm 2017

01/12 - 

10/12/2017
• Áp dụng cho toàn hệ thống nhà hàng của                chỉ tại Tp. HCM

ƯU ĐÃI VỀ ẨM THỰC

Lion City 

http://lioncity.com.vn/blog-he-thong-nha-hang

