
Ø Lưu ý
- Không áp dụng cùng lúc với các CTKM khác
-Thời hạn sử dụng dịch vụ tặng kèm (theo ngày nạp tiền) :
+ Tiền khuyến mại có thời hạn sử dụng trong 06 tháng
+ Các dịch vụ khác tặng kèm: sử dụng trong vòng 3 tháng

Gói 1 Gói 2 Gói 3

Nạp 800.000 2.300.000 3.500.000

Ưu đãi nạp tiền
(Quy thành điểm tiêu dùng) 750.000 1.400.000

Ưu đãi chi dùng 10% 10% 10%

Tặng quà

+ 2 tin Vip Silver: 
300.00đ/tin (2 tuần)

+ 10 tin Basic: 
20.000đ/tin 
(4 tuần)

+3 tin VIP Gold: 
800.000đ/tin (2 tuần)

+5 tin VIP silver: 
300.000đ/tin (2 tuần)

Đăng tin Basic thả ga 
không mất phí (từ 01/08 –
31/08/2022)

+4 tin VIP Gold: 800.000đ/tin
+9 tin VIP Silver: 300.000đ/tin
(2 tuần)
+10 tin Basic: 20.000đ/tin 
(4 tuần)

Đăng tin Silver 2 thả ga không 
mất phí (từ 01/08 –
31/08/2022)

Giá trị tặng 800.000 4.650.000 7.500.000



Giá trị hợp đồng Ưu đãi nạp 
tiền Quà Tặng Tổng giá trị quà 

tặng
Ưu đãi khi 
chi dùng

Từ 5.000.000đ -
Đến <10.000.000đ

15% 10%
ü 5 tin Vip Gold (2 tuần): 800.000đ / tin 

ü 10 tin Vip Silver (2 tuần): 300.000đ / tin    

ü Tặng phí khởi tạo gói Probiz: 2.000.000đ 

ü 01 tháng dịch vụ gói Pro-Biz: 990.000đ 

ü 50 tin Basic 4 tuần trong tháng : 1 triệu vnđ

ü Nâng vip tất cả các tài khoản con

Lên đến 
9.990.000đ

Từ 10.000.000đ -
Đến <30.000.000đ

20% 15%

ü 1 banner Homepage 2 (2 tuần): 10.000.000đ

ü 3 tin Vip Diamond (2 tuần): 1.700.000đ / tin

ü 10 tin Vip Gold (2 tuần): 800.000đ / tin

ü Tặng phí khởi tạo gói Probiz: 2.000.000đ 

ü 03 tháng dịch vụ gói Pro-Biz: 2.490.000đ 

ü 150 tin basic 4 tuần trong 3 tháng (50 tin/tháng): 3 triệu vnđ

ü Nâng vip tất cả các tài khoản con

ü Thông tin tuyển dụng xuất hiện trong Agent.homedy.com

(có hàng trăm ngàn môi giới truy cập hàng tháng)

Lên đến 
25.590.000đ

Trên 30.000.000đ

25% 20%

ü 1 banner Homepage 1 (2 tuần): 15.000.000đ

ü 5 tin Vip Diamond (2 tuần): 1.700.000 / tin 

ü 10 tin Vip Gold (2 tuần): 800.000đ / tin

ü Tặng phí khởi tạo gói Probiz: 2.000.000đ 

ü 06 tháng dịch vụ gói Pro-Biz: 4.690.000đ 

ü 300 tin basic 4 tuần trong 6 tháng (50 tin/tháng): 6 triệu vnđ

ü Nâng vip tất cả các tài khoản con

ü Thông tin tuyển dụng xuất hiện trong Agent.homedy.com

(có hàng trăm ngàn môi giới truy cập hàng tháng)

Lên đến 
36.190.000đ

3.500.000đ 10% 10%
ü 2 tin Vip Gold  (2 tuần): 800.000đ / tin

ü 4 tin Vip Silver (2 tuần): 300.000đ / tin

ü 15 tin Basic (4 tuần): 20.000đ / tin

Lên đến 
3.450.000đ

2.500.000đ
0% 10% ü 1 tin Vip Gold (2 tuần): 800.000đ / tin 

ü 4 tin Vip Silver (2 tuần): 300.000đ / tin 

ü 7 tin Basic (4 tuần): 20.000đ / tin

Lên đến 
2.140.000đ

800.000đ 0% 10% ü 1 tin Vip Silver (2 tuần): 300.000đ / tin

ü 5 tin Basic (4 tuần): 20.000đ / tin

Lên đến 
400.000đ

ƯU ĐÃI HỢP ĐỒNG LỚN

http://agent.homedy.com/
http://agent.homedy.com/

