CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Mẫu BC1
Tên doanh nghiệp
Số: ..............................

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGÀY HỘI KHUYẾN MẠI DU LỊCH
(Ngày 03, 04, 05/11/2017)
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI
Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................
Điện thoại: .......................... Fax: ........................ Email: ........................................................
Người liên hệ: .......................................................... Điện thoại: .............................................
Chúng tôi báo cáo kết quả sự kiện “Ngày hội khuyến mại du lịch” của Tháng khuyến
mại Hà Nội 2017 như sau:
1. Các chương trình khuyến mại đã thực hiện
2. Kết quả kinh doanh
-

Doanh thu:

-

Lượng khách hàng:

-

Số lượng tour, chuyến, vé máy bay bán được (tỷ lệ nội địa, nước ngoài):

3. Đề xuất, kiến nghị
-

Đối với công tác tổ chức:

-

Đối với công tác truyền thông:

-

Ý kiến khác:

Doanh nghiệp cam kết báo cáo kết quả trung thực, đầy đủ đến Ban Tổ chức và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về kết quả báo cáo chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp
luật hiện hành.
Đại diện doanh nghiệp
(Ký tên & đóng dấu)

* Các báo cáo của doanh nghiệp được Ban tổ chức sử dụng để thống kê, tổng kết báo cáo và thực
hiện truyền thông trên các phương tiện.

Mẫu BC2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Tên doanh nghiệp
Số: ..............................

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGÀY VÀNG KHUYẾN MẠI
(02 Ngày 18,19/11/2017)
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI
Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................
Điện thoại: .......................... Fax: ........................ Email: ........................................................
Người liên hệ: .......................................................... Điện thoại: .............................................
Chúng tôi báo cáo kết quả sự kiện “Ngày vàng khuyến mại” của Tháng khuyến mại Hà
Nội 2017 như sau:
1. Các chương trình khuyến mại đã thực hiện.
2. Kết quả kinh doanh
-

Doanh thu:

-

Lượng khách hàng:

-

Số lượng sản phẩm bán được (ước tính), các mặt hàng bán chạy:

3. Đề xuất, kiến nghị
-

Đối với công tác tổ chức:

-

Đối với công tác truyền thông:

-

Ý kiến khác:

Doanh nghiệp cam kết báo cáo kết quả trung thực, đầy đủ đến Ban Tổ chức và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về kết quả báo cáo chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp
luật hiện hành.
Đại diện doanh nghiệp
(Ký tên & đóng dấu)

* Các báo cáo của doanh nghiệp được Ban tổ chức sử dụng để thống kê, tổng kết báo cáo và thực
hiện truyền thông trên các phương tiện.

Mẫu BC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Tên doanh nghiệp
Số: ..............................

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI CHỢ VÀNG KHUYẾN MẠI
(Từ ngày 24/11 - 28/11/2017)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI
Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................
Điện thoại: .......................... Fax: ........................ Email: ........................................................
Người liên hệ: .......................................................... Điện thoại: .............................................
Chúng tôi báo cáo kết quả thực hiện sự kiện “Hội chợ Vàng khuyến mại” của Tháng
khuyến mại Hà Nội 2017 như sau:
1. Các chương trình khuyến mại đã thực hiện.
2. Kết quả kinh doanh
-

Doanh thu:

-

Lượng khách hàng:

-

Số lượng sản phẩm bán được (ước tính), các mặt hàng bán chạy:

3. Đề xuất, kiến nghị
-

Đối với công tác tổ chức:

-

Đối với công tác truyền thông:

-

Ý kiến khác:

Doanh nghiệp cam kết báo cáo kết quả trung thực, đầy đủ đến Ban Tổ chức và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về kết quả báo cáo chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp
luật hiện hành.
Đại diện doanh nghiệp
(Ký tên & đóng dấu)

* Các báo cáo của doanh nghiệp được Ban tổ chức sử dụng để thống kê, tổng kết báo cáo và thực
hiện truyền thông trên các phương tiện.

MẪU BC4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
------------------------------Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 2017

Tên doanh nghiệp
Số………………..

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG KHUYẾN MẠI 2017
(Từ ngày 01/11 - 30/11/2017)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI
Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................
Điện thoại: .......................... Fax: ........................ Email: ........................................................
Người liên hệ: .......................................................... Điện thoại: .............................................
Chúng tôi báo cáo kết quả thực hiện Tháng khuyến mại Hà Nội 2017 như sau:
1. Các chương trình khuyến mại đã thực hiện.
2. Kết quả kinh doanh
-

Doanh thu:

-

Lượng khách hàng:

-

Số lượng sản phẩm bán được (ước tính), các mặt hàng bán chạy:

3. Đề xuất, kiến nghị
-

Đối với công tác tổ chức:

-

Đối với công tác truyền thông:

-

Ý kiến khác:

Doanh nghiệp cam kết báo cáo kết quả trung thực, đầy đủ đến Ban Tổ chức và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về kết quả báo cáo chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp
luật hiện hành.
Đại diện doanh nghiệp
(Ký tên & đóng dấu)

* Các báo cáo của doanh nghiệp được Ban tổ chức sử dụng để thống kê, tổng kết báo cáo và thực
hiện truyền thông trên các phương tiện.

MẪU BC5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
------------------------------Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 2017

Tên doanh nghiệp
Số………………..

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHU “KHỞI NGHIỆP CÙNG
DOANH NGHIỆP”
(Từ ngày 24/11 - 28/11/2017)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI
Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................
Điện thoại: .......................... Fax: ........................ Email: ........................................................
Người liên hệ: .......................................................... Điện thoại: .............................................
Chúng tôi báo cáo kết quả tham gia khu “Khởi nghiệp cùng doanh nghiệp” như sau:
1. Các chương trình khuyến mại đã thực hiện.
2. Kết quả kinh doanh
-

Doanh thu:

-

Lượng khách hàng:

-

Số lượng sản phẩm bán được (ước tính), các mặt hàng bán chạy:

3. Đề xuất, kiến nghị
-

Đối với công tác tổ chức:

-

Đối với công tác truyền thông:

-

Ý kiến khác:

Doanh nghiệp cam kết báo cáo kết quả trung thực, đầy đủ đến Ban Tổ chức và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về kết quả báo cáo chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp
luật hiện hành.
Đại diện doanh nghiệp
(Ký tên & đóng dấu)

* Các báo cáo của doanh nghiệp được Ban tổ chức sử dụng để thống kê, tổng kết báo cáo và thực
hiện truyền thông trên các phương tiện.

MẪU BC6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
------------------------------Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 2017

Tên doanh nghiệp
Số………………..

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUẦN VÀNG ONLINE
(Từ ngày 20/11 - 30/11/2017)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI
Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................
Điện thoại: .......................... Fax: ........................ Email: ........................................................
Người liên hệ: .......................................................... Điện thoại: .............................................
Chúng tôi báo cáo kết quả thực hiện Tuần Vàng Online như sau:
1. Các chương trình khuyến mại đã thực hiện.
2. Kết quả kinh doanh
-

Doanh thu:

-

Lượng khách hàng:

-

Số lượng sản phẩm bán được (ước tính), các mặt hàng bán chạy:

3. Đề xuất, kiến nghị
-

Đối với công tác tổ chức:

-

Đối với công tác truyền thông:

-

Ý kiến khác:

Doanh nghiệp cam kết báo cáo kết quả trung thực, đầy đủ đến Ban Tổ chức và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về kết quả báo cáo chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp
luật hiện hành.
Đại diện doanh nghiệp
(Ký tên & đóng dấu)

* Các báo cáo của doanh nghiệp được Ban tổ chức sử dụng để thống kê, tổng kết báo cáo và thực
hiện truyền thông trên các phương tiện.

