
ĐẠI LÝ KHU VỰC 
1. Định nghĩa 

- Là đại lý hợp tác toàn diện với INS ENERGY trong việc phát triển thị trường trong khu vực 

phụ trách 

2. Quyền lợi 

- Được sử dụng thương hiệu INS ENERGY để quảng cáo, marketing, đàm phán hợp đồng với 

khách hàng… 

- Được hỗ trợ cung cấp các bộ nhận diện thương hiệu như bảng hiệu công ty, catalogue sản 

phẩm, profile công ty… 

- Được hỗ trợ cung cấp các sản phẩm trưng bày tại cửa hàng/showroom 

- Được hỗ trợ nhân sự, bao gồm nhân viên bán hàng, phát triển thị trường, nhân viên kỹ 

thuật, thiết kế, thi công. 

- Được hỗ trợ marketing thông qua các kênh marketing của công ty, bao gồm Website, 

Facebook, Google.  

- Giới thiệu khách hàng tại khu vực phụ trách nếu KH liên hệ trực tiếp với công ty. 

- Được phép phân phối sản phẩm của công ty cho khách hàng cuối và các đại lý thấp hơn. 

- Được ưu đãi các điều khoản thanh toán, công nợ, chi phí vận chuyển, đổi trả hàng tồn  theo 

thỏa thuận cụ thể giữa hai bên. 

3. Yêu cầu 

- Đại lý có là đơn vị có tư cách pháp nhân, có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm hoạt động trong 

lĩnh vực năng lượng/điện nước dân dụng/kinh doanh các sản phẩm & dịch vụ liên quan. 

- Đại lý có đội ngũ tư vấn,nhân viên kỹ thuật, đội ngũ thi công, lắp đặt. 

- Đại lý có mặt bằng kinh doanh/showroom trưng bày sản phẩm. 

- Bảng hiệu phải thể hiện rõ là Đại Lý Khu Vực của INS ENERGY 

4. Cam kết 

- Cam kết chính sách giá: Đại lý có quyền quyết định mức giá bán lẻ cho khách hàng trong khu 

vực phân phối của mình tùy vào từng khách hàng hoặc tính khả thi của dự án, nhưng phải 

đảm bảo không bán phá giá làm ảnh hưởng thiệt hại đến lợi ích của các kênh đại lý, thương 

mại dịch vụ. 

- Cam kết doanh số: Đại lý cam kết doanh số 10.000.000.000 (10 tỷ đồng) / năm 

5. Chiết khấu 

- Công thức tính chiết khấu như sau: 

Chiết khấu = Cam kết doanh số x Tỷ lệ Chiết Khấu x Hệ Số K, trong đó: 

• Tỷ lệ chiết khấu: 5% 

• K: Hệ số chiết khấu, được tính theo tỷ lệ tổng doanh số thực đạt/ doanh số cam kết 

K = 1.0 nếu đạt ≥ 100% doanh số cam kết 

K = 0.75 nếu đạt ≥ 80% doanh số cam kết 

K = 0.5 nếu đạt ≥ 60% doanh số cam kết 

K = 0 nếu đạt < 60% doanh số cam kết 

 

 

 

 

 



ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THƯƠNG MẠI 
1. Định nghĩa 

- Là đại lý mua hàng hóa, sản phẩm từ INS ENERGY để phân phối lại cho các khách hàng của 

đại lý tại khu vực phụ trách 

2. Quyền lợi 

- Được hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế, thi công các giải pháp năng lượng 

- Được đào tạo định kỳ, cập nhật các kiến thức, giải pháp, sản phẩm mới trong lĩnh vực năng 

lượng 

- Được hỗ trợ marketing thông qua các kênh marketing của công ty, bao gồm Website, 

Facebook, Google.  

- Giới thiệu khách hàng tại khu vực phụ trách nếu KH liên hệ trực tiếp với công ty. 

- Được phép phân phối sản phẩm của công ty cho khách hàng cuối và các đại lý thấp hơn. 

- Được ưu đãi các điều khoản thanh toán, công nợ, chi phí vận chuyển, đổi trả hàng tồn  theo 

thỏa thuận cụ thể giữa hai bên. 

3. Yêu cầu 

- Đại lý có là đơn vị có tư cách pháp nhân, có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm hoạt động trong 

lĩnh vực năng lượng/điện nước dân dụng/kinh doanh các sản phẩm & dịch vụ liên quan. 

- Đại lý có đội ngũ tư vấn,nhân viên kỹ thuật. 

- Đại lý phải có kế hoạch nhập hàng và tiến hành đặt hàng trước ngày 25 hàng tháng.  

- Đơn hàng tối thiểu: 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng) / đơn hàng. 

4. Cam kết 

- Cam kết chính sách giá: Đại lý có quyền quyết định mức giá bán lẻ cho khách hàng trong khu 

vực phân phối của mình tùy vào từng khách hàng hoặc tính khả thi của dự án, nhưng phải 

đảm bảo không bán phá giá làm ảnh hưởng thiệt hại đến lợi ích của các kênh đại lý, thương 

mại dịch vụ. 

- Cam kết doanh số: Đại lý cam kết doanh số 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng) / năm 

5. Chiết khấu 

- Công thức tính chiết khấu như sau: 

Chiết khấu = Cam kết doanh số x Tỷ lệ Chiết Khấu x Hệ Số K, trong đó: 

• Tỷ lệ chiết khấu: 8% 

• K: Hệ số chiết khấu, được tính theo tỷ lệ tổng doanh số thực đạt/ doanh số cam kết 

K = 1.0 nếu đạt ≥ 100% doanh số cam kết 

K = 0.75 nếu đạt ≥ 80% doanh số cam kết 

K = 0.5 nếu đạt ≥ 60% doanh số cam kết 

K = 0 nếu đạt < 60% doanh số cam kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐẠI LÝ LẮP ĐẶT 
1. Định nghĩa 

- Là các đơn vị lắp đặt, thi công các hệ thống, giải pháp năng lượng, hợp tác với INS ENERGY 

để cung cấp các thiết bị, vật tư 

2. Quyền lợi 

- Được hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế, thi công các giải pháp năng lượng 

- Được đào tạo định kỳ, cập nhật các kiến thức, giải pháp, sản phẩm mới trong lĩnh vực năng 

lượng 

- Được hỗ trợ marketing thông qua các kênh marketing của công ty, bao gồm Website, 

Facebook, Google.  

- Giới thiệu khách hàng tại khu vực phụ trách nếu KH liên hệ trực tiếp với công ty. 

3. Yêu cầu 

- Đại lý có đội ngũ tư vấn,nhân viên kỹ thuật, đội ngũ thi công, lắp đặt. 

4. Chiết khấu 

- Công thức tính chiết khấu như sau: 

Chiết khấu = Doanh số  x Tỷ lệ Chiết Khấu, trong đó: 

• Tỷ lệ chiết khấu: 2% 

 

 

 


