
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM  GIA 
Phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” trong khuôn khổ 

“Tết Quân dân” tại thành phố cần  Tho’ năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm cần  Thơ

-Tên doanh nghiệp:........................................................................................................................
- Địa c h ỉ:................................................................................
- Điện thoại:......................................................  F a x :......
- Người liên h ệ : ................................................. Di động:
- E m ail:.................................................................................

1. Thông tin sản phấm của DN bán tại Phiên chợ:

STT Tên sản phấni ĐVT Sốlưọng
Giá phục vụ 

phiên chợ
1
2
3
4
5

2. Chương trình khuyến mãi: Ban tổ chức đề nghị các Doanh nghiệp tham gia áp 
dụng chương trình khuyến mãi (Giảm giá từ 10% - 50%, Quà tặng kèm theo sản phẩm, Trò 
chơi trúng thưởng khi mua sản phẩm...) trong khoảng thời gian từ 17h00 - 19h00 các ngày 
diễn ra Phiên chợ.

STT
9 r

Tên sản phâm khuyên mãi
Chưong trình 

Khuyến mãi áp dụng
Giá thị 
trường

Giá khuyến 
mãi

1
2
3
4
5

3. Doanh nghiệp hỗ trọ’ sản phẩm An sinh xã hội tại dại phưong: Sản phẩm là nhu 
yếu phẩm sử dụng hằng ngày như: Gạo, Dầu ăn, nước Mắm, nước Tương, Đường, Bột ngọt, 
Trà, Bánh kẹo...

- Tên sản phẩm :.......................................................................................................................
- Số lượng sản phẩm: ..............................................................................................................



3. Doanh nghiệp xin đăng ký Tham gia Phicn chọ’ “Hàng Việt về nông thôn” tại
các Quận, Huyện trcn địa bàn thành phố cần  Thơ năm 2020, cụ thể như sau:

TT Nội dung Phicn chọ-

Tham gia 
đánh dấu 

X, nếu 
không bỏ 

trống

Số lượng gian 
ticu chuẩn 
(gian) hoặc 
đất trống

(diện tích m2)

Chi phí gian 
hàng (400.000 

đồng/gian/phiên 
chợ)

Hỗ trọ- an sinh
xã hội (600.000 
đồng/'DN/'phiên 

chợ)

1 - Huyện Cò’Đỏ:
+ Thời gian: từ ngày 07 -10/01/2020. 
+ Địa điểm: ủy ban Nhân dân xã 
Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP. cần 
Thơ.

2 - Huyện Thói Lai:
+ Thời gian: từ ngày 13 - 15/01/2020. 
+ Địa điểm: Nhà Văn hóa thị trấn 
Thói Lai. huyện Thói Lai, Tp. cần 
Thơ.

*  Lưu ý: Phiếu đăng kỷ tham gia Phiên chợ gửi về trước ngày 31/12/2019.

lỉcin đăng ký su i về:
Trung tâm Xúc ticn Dầu tư - Thương mại và Hội chọ- triển 
lãm Cần Thơ
Địa chỉ: 108A Lê Lợi, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. 
Điện thoại: 02923 78 12 78; Fax: 02923 830 354.
Email: nguyentoanquoc.ct@gmail.com; 
xuctienthuongmai.ct@gmail.com 
Nguời licn hệ:
Anh Toàn Quốc: 0939 496 659;
Tấn Lợi: 0949 448 199;
Anh Hoàng Long: 0975 022 333.
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r

(Ký tên, đóng dâu)
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