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CHÍNH SÁCH HỢP TÁC PROVISION ISR 
Trở thành Đối tác chính thức của PROVISION tại Việt Nam 

 

Kính thưa Quý Đối tác, 

Lời đầu tiên cho phép chúng tôi được gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến Quý Đối tác  

Được thành lập từ năm 2007, PROVISION-ISR là một công ty đa quốc gia chuyên sản xuất và cung cấp 
dịch vụ về các giải pháp camera quan sát tiên tiến cho hơn 40 quốc gia trên thế giới trong đó có Châu 
Âu, Hoa Kỳ, Bắc Mỹ. PROVISION-ISR có trụ sở nghiên cứu tại Israel và dây chuyền sản xuất ở nước 
ngoài với sự giám sát chặt chẽ từ các chuyên gia hàng đầu ISRAEL. Cùng với sự nghiên cứu không 
ngừng nghỉ của các chuyên gia, chúng tôi đã cho ra đời dòng sản phẩm camera PROVISION-ISR với 
đầy đủ các dòng camera tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như nhận diện gương mặt qua khẩu trang, 
nhận diện biển số xe, chấm công v.v… 

Provision không chỉ đầu tư vào công nghệ mà còn xây dựng hệ thống đối tác ủy quyền uy tín, với chính 
sách rõ ràng, minh bạch, phát triển hợp tác lâu dài. Tại khu vực Việt Nam, Eurostellar là Đại diện độc 
quyền của Hãng Provision. 

Nhằm giúp Quý Đối tác tìm hiểu rõ hơn về Chính sách hợp tác của Eurostellar – Provision, chúng tôi xin 
gửi đến Quý vị thông tin sau đây: 

I. ĐỐI TƯỢNG HỢP TÁC 

Là các Doanh nghiệp có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị an ninh, báo động, 
chống trộm, camera giám sát, thiết bị kiểm soát ra vào, thiết bị văn phòng, thiết bị nhà thông minh và các 
thiết bị công nghệ liên quan khác. 

Là các Doanh nghiệp chuyên tích hợp và cung cấp các giải pháp cho các công trình như Nhà ở, văn 
phòng, căn hộ, trường học, bệnh viện, nhà máy nhà xưởng, khu vực hành chính công, công trình công 
cộng, cơ sở hạ tầng hoặc các công trình chuyên dụng phù hợp với tiêu chuẩn, chất lượng và pháp luật 
hiện hành. 

Là các Doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh/Cá thể có nhu cầu tìm kiếm hợp tác, phân phối và lắp đặt các thiết 
bị và sản phẩm chất lượng như những sản phẩm mà chúng tôi đang kinh doanh. 

 

II. CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN, BẢO MẬT GIÁ VÀ CHIẾT KHẤU  

Chính sách giá & bảo mật giá: 

Dựa vào tiềm năng và kết quả kinh doanh cũng như cam kết giữa hai bên, Eurostellar sẽ cung cấp cho 
Quý Đối tác mức chiết khấu và chỉ tiêu kinh Doanh phù hợp. 

Sau khi ký kết Hợp đồng hợp tác chính thức, Eurostellar sẽ cung cấp bảng báo giá sản phẩm bao gồm 
Giá đại lý và Chiết khấu. Giá KHÔNG bao gồm thuế giá trị gia tăng, các chi phí vật tư, phụ kiện, thi công 
lắp đặt. Trường hợp có thay đổi giá bán, Eurostellar sẽ thông báo cho Quý Đối tác trước 30 ngày làm 
việc bằng văn bản.  

Giá đại lý/ giá sàn là giá thấp nhất mà Quý Đối tác phải bán ra cho khách hàng. Quý Đối tác không 
được phép bán ra thấp hơn giá sàn trong bất kỳ trường hợp nào hoặc dưới bất kỳ hình thức nào nhằm 
đảm bảo lợi nhuận tối thiểu, tránh trường hợp phá giá, ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích chung của toàn 
bộ Đại lý Đối tác Provision trên toàn cầu. 

Giá bán lẻ cuối cùng là do đối tác quyết định, chỉ cần không bán thấp hơn giá sàn/giá đại lý Eurostellar 
đưa ra. Thông thường giá bán ra cuối cùng của đối tác sẽ cao hơn giá sàn 20-30%. Như vậy tổng khoảng 
lợi nhuận sẽ từ 30%-50% (Bao gồm chiết khấu và chênh lệch giá). 
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Lưu ý: Chính sách giá bán và bảng giá được cập nhật hàng năm, Quý Đối tác vui lòng liên hệ Nhân viên 
phụ trách để được cập nhật thông tin mới nhất. 

Bảo mật giá:  

Giá bán lẻ, giá đại lý là thông tin mật, Quý Đối tác không được phép tiết lộ, công bố trên các phương 
tiện truyền thông như mạng xã hội, website, blog, diễn đàn. Tránh tình trạng khách hàng kiểm tra giá 
chéo giữa các đại lý hoặc phá giá giữa các đại lý với nhau đặc biệt trong các công trình dự án. 

Trường hợp có bất kỳ vi phạm trong các thông tin trên, Eurostellar hoàn toàn có quyền yêu cầu Đối tác 
gỡ bỏ thông tin trên, đồng thời ngưng cung cấp hàng hóa hoặc từ chối hợp tác mà không cần phải thông 
báo trước cho Quý Đối tác, toàn bộ quyền lợi của Quý Đối tác sẽ bị hủy bỏ. 

Chính sách chiết khấu và Đối tác ủy nhiệm: 

Dựa theo doanh số mua hàng cam kết, đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận 
từ đầu và chiết khấu được tính từ giá sàn với phần trăm tương ứng như sau: 

Đối tác chính thức (Partner) Đối tác là Doanh nghiệp (Công ty/ Hộ kinh Doanh) có pháp nhân rõ ràng, 
có kinh nghiệm trên 02 năm trên các lĩnh vực tương đương. Không yêu cầu chỉ tiêu và doanh số. 

Quyền lợi:  

 Trở thành Đối tác chính thức của Provision/Eurostellar. 
 Được cấp chứng nhận đối tác ủy nhiệm, được phép kinh doanh sản phẩm Provision. 
 Được huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật cơ bản. 
 Được hỗ trợ về vật phẩm marketing như brochure, tờ rơi. 
 Được hưởng mức ưu đãi giá Đại lý và các chính sách ưu đãi khác. 
 Được tham dự các sự kiện chương trình thường niên của Provision/Eurostellar. 

Đối tác cấp cao Silver: Dành cho Đối tác có Doanh số tích lũy trong vòng 06 tháng kể từ ngày hợp tác 
có Doanh số đạt được 200 triệu đồng hoặc Doanh số tích lũy trong vòng 12 tháng trước đó đạt được 
trên 200 triệu đồng. Mức chiết khấu mới sẽ được áp dụng kể từ đơn đặt hàng kế tiếp. 

Doanh số duy trì cho năm kế tiếp tối thiểu là 100 triệu đồng (Năm Dương lịch). 

Quyền lợi: 

 Được cấp chứng nhận đối tác ủy nhiệm, được phép kinh doanh sản phẩm Provision. 
 Được huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật cơ bản. 
 Được hỗ trợ về vật phẩm marketing như brochure, standee, cataloge, tờ rơi. 
 Được mua hàng demo với giá ưu đãi. 
 Được hưởng mức chiết khấu đến 20% so với Giá đại lý. 
 Được sử dụng hình ảnh và logo của Provision/Eurostellar. 
 Được tham dự các sự kiện chương trình thường niên của Provision/Eurostellar. 

TRONG NĂM ĐẦU TIÊN HỢP TÁC, EUROSTELLAR SẼ ÁP DỤNG MỨC CHIẾT KHẤU SILVER 
KHÔNG YÊU CẦU DOANH SỐ SAU KHI KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC 

Đối tác chiến lược Gold: Đại lý chiến lược, dành cho các nhà phân phối có hệ thống đại lý cấp 2, cấp 
3 tại thị trường. Có thời gian hoạt động kinh doanh ít nhất 05 năm hoặc tương đương. Doanh số tích lũy 
trong vòng 12 tháng trước đó đạt được trên 500 triệu đồng. Mức chiết khấu mới sẽ được áp dụng kể từ 
đơn đặt hàng kế tiếp. 

Doanh số duy trì cho năm kế tiếp tối thiểu là 500 triệu đồng (Năm Dương lịch). 

Quyền lợi: 

 Được cấp chứng nhận đối tác ủy nhiệm, được phép kinh doanh sản phẩm Provision. 
 Được huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật cơ bản. 
 Được hỗ trợ về vật phẩm marketing như brochure, standee, cataloge, tờ rơi. 
 Được mua hàng demo với giá ưu đãi. 
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 Được hưởng mức chiết khấu đến 30% so với Giá đại lý. 
 Được sử dụng hình ảnh và logo của Provision/Eurostellar. 
 Được đăng ký phân phối bán lẻ cho đại lý cấp 2 trở đi.  
 Được hỗ trợ tổ chức workshop/ triển lãm/ hội thảo thường niên. 
 Được tham dự các sự kiện chương trình thường niên của Provision/Eurostellar. 

Đối tác quốc gia Platium: Chính sách này sẽ được thông tin riêng cho Đối tác cấp GOLD khi có 

nhu cầu phát triển thị trường. 

Điều kiện thanh toán chung: 

 Thanh toán 100% giá trị đơn hàng đối với đơn hàng dưới 100 triệu đồng hoặc đơn hàng đầu tiên. 
 Đặt cọc 50% và thanh toán phần còn lại sau khi nhận đủ hàng hóa với đơn hàng trên 100 triệu đồng.  
 Đối với Đối tác cấp GOLD, Đối tác không cần đặt cọc, các đơn hàng phát sinh trong tháng (từ ngày 

26 tháng liền trước đến ngày 25 tháng hiện tại) được tổng kết vào ngày 25 hàng tháng, Đối tác phải 
thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo và không giới hạn giá trị đơn hàng. 

 Dự án trên 500 triệu đồng sẽ có thỏa thuận thanh toán riêng hoặc theo hợp đồng. 

III. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ: 

Chính sách hỗ trợ về Marketing 

Đại lý được hỗ trợ báo giá, catalogue, tờ rơi giới thiệu sản phẩm, hình ảnh sản phẩm (tùy theo nhu cầu 
và chính sách của Hãng). 

 Workshop: Eurostellar sẽ đồng hành và hỗ trợ một phần chi phí tùy theo quy mô và điều kiện cho 
phép, Quý Đối tác vui lòng thông báo với Chuyên viên phụ trách Đối tác để được tư vấn. 

 Truyền thông đa phương tiện trên nhiều hình thức: Facebook, Zalo, Instagram, … 
 Các hoạt động Marketing khác sẽ được thông báo trước khi diễn ra 
 Được đào tạo về kiến thức bán hàng 
 Được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách, các chương trình 

marketing, tài liệu thúc đẩy bán hàng. 

Tư vấn giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật 

 HOTLINE Hỗ trợ kinh Doanh, kỹ thuật, tư vấn giải pháp: 090 2 401 488  
 Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6,8h30 sáng đến 6h30 tối 
 Eurostellar sẽ chỉ định Chuyên viên hỗ trợ Đối tác phụ trách liên lạc và trao đổi trực tiếp  
 Đối tác được tham gia miễn phí chương trình Đào tạo huấn luyện sản phẩm định kỳ, được tặng bộ 

tài liệu kỹ thuật và thông tin sản phẩm miễn phí trong quá trình bắt đầu làm quen với sản phẩm. 
 Chúng tôi hỗ trợ tư vấn, thiết kế, lên khối lượng hoàn toàn miễn phí trong vòng 05 dự án đầu. 
 Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn từ xa hoặc hỗ trợ tại dự án, tại công trình tùy vào nhu cầu và khả 

năng cho phép của Eurostellar. 
 Ngoài ra, đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật, dự án và chuyên gia nước ngoài của Chúng tôi luôn sẵn 

sàng làm việc và hỗ trợ Quý Đối tác trong suốt quá trình tư vấn, lắp đặt, sử dụng sản phẩm. 
 

IV. HÀNG HÓA & CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 

Hàng hóa mà Eurostellar cung cấp là hàng chính hãng, được nhập khẩu, có đầy đủ CO/CQ và hàng 
mới theo quy định của Hãng sản xuất. 

Hàng hóa không bao gồm các thiết bị phụ kiện, dây dẫn, pin, nguồn dự phòng và các chi phí lắp đặt, vận 
chuyển hoặc bất kỳ chi phí nào khác không được đề cập trong chứng từ mua hàng, bàn giao. 

Sản phẩm demo: Sản phẩm demo được Eurostellar cung cấp với giá ưu đãi tối đa tùy theo chương trình 
và thời điểm. Vui lòng liên hệ nhân viên phụ trách để biết thêm chi tiết. 

Thời gian đặt hàng và giao hàng:  

 Đối với mã hàng sẵn có tại kho, Eurostellar giao hàng trong vòng 02 đến 07 ngày làm việc.  
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 Đối với mã hàng không sẵn có tại kho. Eurostellar sẽ thông báo cụ thể thời gian giao hàng tùy 
vào kế hoạch nhập hàng của chúng tôi. 

 Đối với dự án lớn, chúng tôi sẽ thông báo thời gian giao hàng cụ thể, thông thường là trong vòng 
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đặt cọc. 

Bảo hành: 

Thời gian bảo hành: bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

Quy trình bảo hành: Khi có sự cố về sản phẩm và cần bảo hành, Đối tác vui lòng liên hệ Eurostellar để 
được tư vấn và xác nhận yêu cầu bảo hành. Chi phí vận chuyển bảo hành được tính như sau: 

 Trường hợp 1: Nếu sản phẩm bị lỗi phát sinh từ nhà sản xuất, Khách hàng gửi sản phẩm đến 
Eurostellar, chúng tôi sẽ chịu chi phí đổi trả và vận chuyển từ văn phòng của chúng tôi đến địa chỉ 
văn phòng Đối tác, Đại lý. 

 Trường hợp 2: Nếu sản phẩm bị lỗi do nguyên nhân khác, Quý Đối tác/ Đại lý vui lòng thanh toán chi 
phí vận chuyển hai chiều nếu có. Eurostellar sẽ không bảo hành trong trường hợp này và gửi trả lại 
sản phẩm. 

Thiết bị sẽ không được bảo hành trong trường hợp: 

 Do khách hàng/ đối tác dùng sai điện thế, điện áp, nguồn điện không ổn định, các mối tiếp điện không 
tốt, sai loại nguồn, dây cáp, UPS đề xuất của Hãng, tín hiệu Internet không ổn định. 

 Thiết bị đã không được lắp đặt, cài đặt, bảo trì hoặc vận hành theo hướng dẫn được đưa ra bởi nhà 
sản xuất 

 Do lỗi phát sinh không phải do lỗi của nhà sản xuất. 
 Do điều kiện tự nhiên bất khả kháng như bão, lụt lội, sét đánh hay động đất..., sơ suất, tai nạn và 

thiên tai khác 
 Do hoả hoạn, chất hoá học, sức nóng do nguồn điện bất ổn, cháy nổ linh kiện, sự nhiễu loạn điện 
 Thiết bị đã bị giả mạo, bị lạm dụng, hư hỏng trong quá trình vận chuyển 
 Do khách hàng/ Đối tác tự tháo gỡ, thay đổi cấu trúc của sản phẩm, hoặc thiết bị đã được sửa chữa 

không phải do nhân viên kỹ thuật của Eurostellar. Thời hạn bảo hành cũng lập tức chấm dứt ngay 
khi bên sử dụng thiết bị bị phát hiện dùng phụ tùng và phụ kiện không phải của chính hãng sản xuất. 

Điều kiện hỗ trợ kỹ thuật: 

 Eurostellar sẽ hỗ trợ hướng dẫn cài đặt, chuyển giao công nghệ cho Đối tác ủy quyền và không làm 
việc trực tiếp với khách hàng. Đối tác sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng của mình. 

 Khi cần hỗ trợ kỹ thuật Đối tác cần cung cấp thông tin đầy đủ về vấn đề kỹ thuật đang gặp, file dữ 
liệu phần mềm cài đặt để Eurostellar kiểm tra hỗ trợ. 

(Thời gian bảo hành sẽ từ 2-7 ngày làm việc kể từ khi Eurostellar nhận được sản phẩm bảo hành) 

V. BẢO VỆ ĐẠI LÝ, DỰ ÁN 

Với dự án có tổng giá trị mua hàng trên 01 tỷ đồng và Đại lý đã tham gia gói thầu từ giai đoạn đầu, nhằm 
tránh trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, Đại lý được phép đăng ký thông tin dự án với Eurostellar. 

Đại lý vui lòng cung cấp thông tin dự án bao gồm: 

 Thông tin dự án (Chi tiết về yêu cầu, dự án, chủ đầu tư, thời gian và tiến độ dự án). 
 Danh sách chi tiết mã hàng và số lượng hàng hóa cần dùng. 
 Đặt cọc dự án ít nhất 10% giá trị đơn hàng hoặc theo thỏa thuận bằng văn bản chính thức. 
 Thời gian đảm bảo dự án là 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đặt cọc. 

Trong trường hợp Đối tác không tham gia gói thầu và hủy đăng ký, Đối tác sẽ không được nhận lại khoản 
tiền cọc này. 

 

VI. HỢP TÁC BỀN VỮNG 
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QUY TRÌNH HỢP TÁC: 

 Tìm hiểu sản phẩm, năng lực đối tác  
 Ký kết Biên bản hợp tác chính thức 
 Training tư vấn kinh doanh, quảng bá sản phẩm đến đại lý, khách hàng. 
 Cấp chứng nhận kỹ thuật và chứng nhận Đối tác ủy nhiệm. 
 Hỗ trợ ưu đãi hàng demo để đối tác trải nghiệm sản phẩm. 
 Hỗ trợ đối tác triển khai 05 dự án đầu tiên (tư vấn, hỗ trợ lên thiết kế, giải pháp và báo giá). 
 Hỗ trợ quảng bá truyền thông cho đến khách hàng/ đại lý. 
 Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn lắp đặt, cấu hình.  
 Hợp tác và đồng hành trong suốt quá trình. 

Ngoài ra, tùy vào từng thời điểm, Eurostellar cũng sẽ triển khai các chương trình đồng hành như tổ chức 
các hội thảo khách hàng, hội nghị đối tác workshop, training, sự kiện như hội chợ triễn lãm, các chương 
trình quảng bá sản phẩm. 

Đồng thời, với đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ Quý Đối tác trong các dự án trọng điểm, dự án 
lớn. 

QUY TẮC HỢP TÁC: 

Đối với Đại lý ủy nhiệm, Đại lý Chiến lược của Eurostellar/Provision, vui lòng cam kết hợp tác trên tinh 
thần đôi bên cùng có lợi, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau tránh sử dụng những ngôn từ không phù hợp 
hoặc thông tin không rõ ràng. 

Quý Đối tác chịu trách nhiệm hỗ trợ và làm việc với Đại lý cấp 2 và khách hàng cuối của mình, 
Eurostellar/Provision không có trách nhiệm trao đổi hay hỗ trợ trực tiếp với khách hàng cuối hoặc Đại lý 
cấp 2 của Quý Đối tác.  

Thời gian làm việc của Eurostellar Từ thứ 2 đến thứ 6, 8h30 đến 18h00 hàng ngày. Không làm việc 
vào Thứ 7 và Chủ Nhật. 

Quý Đối tác lưu ý cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu khi có nhu cầu đăng ký dự án, hỗ trợ tư vấn 
báo giá hay xử lý các sự cố kỹ thuật. 

Quý Đối tác có nhu cầu cần hỗ trợ báo giá, tư vấn hoặc hỗ trợ xử lý kỹ thuật vui lòng thông báo trước ít 
nhất 24 giờ làm việc cho Chuyên viên Hỗ trợ Đối tác hoặc Hotline. 

Thời gian xử lý báo giá hoặc yêu cầu sẽ tùy thuộc vào khối lượng công việc của Eurostellar. 
Chúng tôi sẽ cung cấp thời gian cụ thể. Quý Đối tác vui lòng không can thiệp vào công việc nội bộ của 
chúng tôi. 

Mọi vấn đề liên quan giữa hai bên xin vui lòng liên hệ Chuyên viên Hỗ trợ Đối tác mà Eurostellar/Provision 
bổ nhiệm hoặc liên hệ đến Hotline: 0902 401 488 | info@eurostellar.com 

Eurostellar cam kết về việc hợp tác trên phương diện hai bên cùng có lợi, đảm bảo chất lượng sản phẩm 
và dịch vụ đến tay người tiêu dùng. Chúng tôi thường xuyên cập nhật và chia sẻ thông tin cũng như hỗ 
trợ kịp thời đến Quý Đối tác trong phạm vi cho phép. 

Thông báo này là tiền đề căn cứ cho Hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối và lắp đặt giữa Eurostellar 
và Quý Đối tác sau này. Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hotline hoặc nhân viên phụ trách. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022 cho đến khi có thông báo mới. 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2022.  

 

 

NGÔ MINH PHÁT 

Trưởng đại diện Việt Nam 


