
Q&A VỀ CHƯƠNG TRÌNH ARO PHIÊN BẢN 2020 

 

Hỏi: Làm thế nào đẩ đăng ký tham gia chương trình ARO? 

Trả lời: KHTT (Khách Hàng Thân Thiết) chỉ cần điền và nộp “Đơn Đăng Ký Tham Gia Chương Trình ARO” kèm các 

thông tin: 

1. Họ tên/Mã số KHTT 

2. Sản phẩm ARO đăng ký 

3. Thông tin thẻ Visa/Master/ATM cho mục đích tự động thanh toán vào ngày 15 hàng tháng (sẽ áp dụng 

trong thời gian tới) 

Kể từ tháng 4/2020, đơn đăng ký và đặt hàng ARO chấp nhận nộp và đặt tại quầy hoặc gửi về email 

dangky@nuskin.com (thanh toán chuyển khoản. Hình thức trực tuyến sẽ được áp dụng sớm trong thời gian 

sắp tới (công ty sẽ gửi thông báo cụ thể sau). 

 

Hỏi: Tôi có thể đăng kí ARO bằng loại thẻ thanh toán gì? Có bị giới hạn bởi ngân hàng nào không? 

Trả lời: Thẻ Visa, Master hoặc ATM (không giới hạn ngân hàng). 

 

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng ARO ngay tháng đầu tiên đăng ký hay không? 

Trả lời: Công ty yêu cầu KHTT đặt hàng ngay sau khi hoàn tất đăng ký trong khoản thời gian từ ngày 05 -15 

trong tháng. 

 

Hỏi: Đơn ARO của tôi có thể kết hợp giữa sản phẩm ARO và sản phẩm thông thường không? 

Trả lời: Không, đơn đăng ký và đơn hàng ARO chỉ dành cho sản phẩm ARO theo như danh sách công bố 

 

Hỏi: Tôi có thể đăng ký và đặt hàng ARO trước ngày 05 và sau ngày 15 hàng tháng? 

Trả lời: Không, do việc đăng ký giảm giá sản phẩm ARO chỉ từ ngày 05 đến ngày 15 hàng tháng 

 

Hỏi: Tôi có thể nhờ người khác thay mặt nộp đơn và đặt hàng ARO tại quầy hay không (trong thời gian công 

ty chưa áp dụng trực tuyến)? Nếu được thì tôi có phải nộp thư ủy quyền hay không? 

Trả lời: Có thể nộp thay thế và không cần giấy ủy quyền. 

 

Hỏi: Tôi có thể mua nhiều đơn hàng ARO trong tháng (từ ngày 05 – 15 hàng tháng) hay không? 

Trả lời: Mỗi KHTT có thể mua nhiều đơn hàng ARO trong tháng nhưng không vượt quá quy định áp dụng chung 

cho KHTT (tối đa 10 cái/sản phẩm/tháng và không quá 2000PV/tháng). 
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Hỏi: Khi tôi chuyển đổi từ KHTT thành Nhà Liên Kết Thương Hiệu thì tôi có thể tiếp tục tham gia chương 

trình ARO đã đăng ký trước đó hay không? 

Trả lời: Không, bạn sẽ không được tiếp tục tham gia do chương trình ARO chỉ áp dụng cho đối tượng là KHTT. 

 

Hỏi: Giảm giá 3% (đặt liên tục ARO trong 3 tháng) hoặc 5% (đặt liên tục ARO trong 6 tháng) sẽ được áp dụng 

như thế nào? 

Trả lời: Giảm giá 3% (đặt liên tục ARO trong 3 tháng) hoặc 5% (đặt liên tục ARO trong 6 tháng) chỉ áp dụng cho 

đơn hàng thông thường, áp dụng một lần và chỉ có hiệu lực trong tháng thứ 4 hoặc tháng thứ 7 (mã giảm giá 

sẽ gửi đến KHTT qua tin nhắn) 

 

Hỏi: Đơn hàng sử dụng mã giảm giá (3% hoặc 5%) của tôi có thể áp dụng cho đơn hàng ARO hay không? 

Trả lời: Không, KHTT chỉ có thể sử dụng mã giảm giá cho đơn đặt hàng thông thường (tại quầy hoặc trực tuyến) 

 

Hỏi: Đơn hàng sử dụng mã giảm giá (3% hoặc 5%) của tôi có giảm PV/CSV và Hoa Hồng Chia Sẻ hay không? 

Trả lời: Có, sẽ giảm 3% hoặc 5% tương ứng. 

 

Hỏi: Nếu tôi đặt hàng liên tục trong 9 tháng, và 12 tháng thì tôi có nhận được mã khuyến mãi không? Và trị 

giá mã khuyến mãi là bao nhiêu? 

Trả lời: Có, mã khuyến mãi sẽ là 5%. 

 

Hỏi: Tôi có thể chuyển nhượng mã giảm giá 3% hoặc 5% của tôi cho người khác không? 

Trả lời: Không, chỉ có hiệu lực cho chính KHTT đạt chuẩn đó. 


