
HƯỚNG DẪN CÁC CÁCH THỨC GIỚI THIỆU 

 

1. Lấy mã giới thiệu:  

 Quý khách truy cập Member hoặc vào ứng dụng Hi FPT 

 FPT Telecom cũng sẽ có thể sử dụng kênh email (và các kênh khác) để gửi Mã giới thiệu đến 
từng khách hàng. 

2. Chia sẻ mã giới thiệu: 

 Trên Member/Giới thiệu bạn bè hoặc trên Hi FPT đã có sẵn template nội dung giới thiệu, 
các kênh giới thiệu qua email, gmail, SMS, Viber, Zalo, FB Messenger để Quý khách dễ dàng 
giới thiệu. 

 Ngoài ra Quý khách có thể sử dụng bất kỳ hình thức hay kênh giới thiệu nào khác để chia sẻ 
mã giới thiệu của mình cho người thân, bạn bè. 

3. Đăng ký/Ký hợp đồng sử dụng mã giới thiệu: 

Để được hưởng các ưu đãi, người được giới thiệu có thể tự nhập mã giới thiệu hoặc cung 

cấp cho nhân viên bán hàng theo các kênh sau: 

 Đăng ký Online đã nhập sẵn Mã giới thiệu: http://fpt.vn/shop?ref=[mãgiớithiệu] 

 Đăng ký Online: https://fpt.vn/shop 

 Tổng đài Đăng ký dịch vụ và CSKH 24/7: 1900 6600 

 Văn phòng giao dịch của FPT Telecom: https://bit.ly/2vITW4J 

 Các nhân viên bán hàng của FPT Telecom trên toàn quốc 

4. Nhận ưu đãi khi Giới thiệu thành công: 

Khi người được giới thiệu sử dụng Mã giới thiệu của Quý khách đăng ký Hợp đồng và triển khai 
HĐ thành công, Quý khách sẽ nhận được thông báo qua email và Hi FPT. Ưu đãi sẽ được giảm trừ 
vào cước như quy định trong Chính sách.  

https://fpt.vn/member/vi/referral#/
https://hi.fpt.vn/
https://fpt.vn/member/vi/referral#/
https://hi.fpt.vn/
http://fpt.vn/shop?ref=%5bmãgiớithiệu%5d
https://fpt.vn/shop
tel:19006600
https://bit.ly/2vITW4J


MẪU GIỚI THIỆU NGẮN QUA VIBER 

Chào bạn,  

Bạn nhận được Mã giới thiệu [mã giới thiệu] để đăng ký dịch vụ Internet và Truyền hình FPT, ưu đãi nhận 

được trị giá đến 200.000 VNĐ. Đăng ký Online: http://fpt.vn/shop/?ref=[mã giới thiệu] 

 

MẪU GIỚI THIỆU DÀI QUA GMAIL 

Xin chào bạn, 

     

Tôi đang sử dụng dịch vụ Internet FPT và Truyền hình FPT, chất lượng và dịch vụ rất tốt. Nhà bạn đã có 
dịch vụ Internet FPT và Truyền hình FPT chưa? 

Nếu chưa hãy sử dụng Mã giới thiệu [mã giới thiệu] của tôi để đăng ký dịch vụ và nhân được thêm ưu đãi 
đặc biệt trị giá đến 200.000 VNĐ * từ chương trình Giới thiệu bạn bè của FPT Telecom. 

Để đăng ký bạn hãy sử dụng cách kênh sau, nhớ tự nhập hoặc cung cấp Mã giới thiệu trên cho nhân viên 

bán hàng: 

     

            1.  Đăng ký Online đã nhập sẵn Mã giới thiệu: http://fpt.vn/shop/?ref=[mã giới thiệu]  

     

            2.  Đăng ký Online: https://fpt.vn/shop  

     

            3.  Tổng đài Đăng ký dịch vụ và CSKH 24/7: 1900 6600 

     

            4.  Văn phòng giao dịch của FPT Telecom: https://bit.ly/2vITW4J  

     

            5.  Các nhân viên bán hàng của FPT Telecom trên toàn quốc 

     

Thân, 

     

[tên chủ hợp đồng/người giới thiệu] 

     

* Đăng ký thành công các gói Combo Internet và Truyền hình nhận ưu đãi trị giá 200.000 VNĐ, trừ trực tiếp 

vào hóa đơn thanh toán lần đầu; Đăng ký thành công các gói Internet Only nhận ưu đãi trị giá 100.000 

VNĐ, trừ trực tiếp vào hóa đơn thanh toán lần đầu. 

https://fpt.vn/shop
https://bit.ly/2vITW4J

