Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2018

WSS GOLD FACTOR 2018
wake Passion up
Kính gửi: Toàn thể CBNV Công ty
Nhằm đẩy mạnh hoạt động môi giới, hướng tới mục tiêu dài hạn của Công ty, Khối kinh doanh
phát động cuộc thi “WSS GOLD FACTOR 2018” với khẩu hiệu “wake Passion up”. Chương
trình mang thông điệp dành cho toàn thể CBNV của WSS rằng hãy chung tay xây đắp ngôi nhà
chung bằng tài năng, nhiệt huyết và sức mạnh của đam mê để “bứt phá bản thân mình và vượt
qua giới hạn của chính mình”.
Nội dung chương trình cụ thể như sau:
1. Tên chương trình: WSS GOLD FACTOR 2018 - wake Passion up
2. Mục tiêu: Tìm ra nhân tố Sales xuất sắc nhất năm 2018 của WSS
3. Đối tượng tham gia: Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.
4. Thời gian diễn ra chương trình: Từ ngày 06/08/2018 đến hết ngày 05/11/2018 dự
kiến trao giải ngày 07/11/2018.
5. Nội dung và quy định của chương trình:
-

Chương trình dành cho toàn thể CBNV Công ty tham gia (Bao gồm nhân sự chính thức
và nhân sự đang thử việc) sau đây gọi tắt là các Nhân tố. Các Nhân tố tìm kiếm khách
hàng về mở tài khoản và giao dịch chứng khoán tại Công ty. Tổng phí giao dịch Net trên
tất cả các tài khoản khách hàng mở mới mà Nhân tố giới thiệu về Công ty trong thời gian
diễn ra chương trình là căn cứ để xác định người chiến thắng.

-

Tổng phí giao dịch Net là tổng phí giao dịch thu được sau khi trừ các chi phí trả các sở, phí
phần mềm và các chi phí khác (nếu có).

-

Khách hàng mở mới được hiểu là các khách hàng chưa từng mở tài khoản tại WSS hoặc
đã mở tài khoản nhưng trên 6 tháng gần đây tính từ ngày 01/08/2018 không có phát sinh
giao dịch và tài khoản có tổng tài sản dưới 1 triệu đồng.

-

Các Nhân tố vẫn được hưởng chế độ về phí hoa hồng trên các tài khoản khách hàng theo
quy định của Công ty.

-

Các khách hàng được tính trong chương trình không bao gồm các khách hàng Deal
(Trường hợp nào là khách hàng deal do ban tổ chức và Tổng Giám đốc quyết định) và các
khách hàng là các cổ đông, nhóm cổ đông của các doanh nghiệp mà WSS đã ký hợp đồng
hoặc đã có thỏa thuận tư vấn lưu ký cổ phiếu của doanh nghiệp tại WSS.

-

Trường hợp có nhiều Nhân tố đạt cùng doanh số để nhận giải thưởng thì sẽ chọn Nhân tố
có số lượng khách hàng nhiều nhất để trao giải.

-

Nghiêm cấm các Nhân tố chuyển, dồn khách hàng cho nhau. Nếu vi phạm các Nhân tố
liên quan sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc thi, truy thu toàn bộ phí hoa hồng được hưởng từ các
khách hàng đó đồng thời Ban lãnh đạo Công ty sẽ xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật
nghiêm khắc.

-

Nghiêm cấm việc tư vấn cho các khách hàng đã có tài khoản tại WSS chuyển sang tên
khác để đủ điều kiện tính doanh số trong cuộc thi. Nếu vi phạm Nhân tố sẽ bị loại bỏ khỏi
cuộc thi, truy thu toàn bộ phí hoa hồng được hưởng từ khách hàng đó đồng thời Ban lãnh
đạo Công ty sẽ xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

-

Trong thời gian diễn ra chương trình nếu nhân tố bị kỷ luật do vi phạm trong quá trình làm
việc sẽ không được tính giải.

-

Trường hợp đã trao giải nhưng sau đó phát hiện Nhân tố vi phạm quy định của chương
trình, Ban tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng và áp dụng các hình thức xử phạt theo quy
định.

6. Cơ cấu giải thưởng:
-

Giải “WSS GOLD FACTOR”: dành cho Nhân tố xuất sắc nhất đạt tổng phí giao dịch
Net cao nhất và trên 30 triệu.
Giải thưởng: IPHONE X PLUS 2018.
(Trường hợp không đạt trên 30 triệu Ban tổ chức sẽ cân đối để quyết định giải).

-

Giải “WSS SILVER FACTOR”: dành cho Nhân tố đạt tổng phí giao dịch Net cao thứ 2
và trên 30 triệu.
Giải thưởng: IPHONE 8.
(Trường hợp không đạt trên 30 triệu Ban tổ chức sẽ cân đối để quyết định giải).

-

Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và các giá trị tương đương khác.
Trân trọng!
Tổng Giám đốc
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Trường

