ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CTY TNHH DYNAMICAL
——————
Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————
Tp. HCM, ngày 5 tháng 10 năm 2022

ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Website/ứng dụng: ShowTik.com
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG NHÂN/TỔ CHỨC
1.

Giới thiệu chung

- Giới thiệu chung doanh nghiệp, quá trình hình thành và phát triển…bao gồm các thông
tin cơ bản về doanh nghiệp, các dịch vụ cung cấp, các thông tin cơ như: ngày thành lập, số, ngày
cấp, nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu
tư, nguồn vốn đầu tư…
CÔNG TY TNHH DYNAMICAL
Địa chỉ: 511 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.12, Q.10, TP.HCM
Mã số doanh nghiệp: 0316919752
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh
Ngày cấp: 25/06/2021
2.

Nguồn vốn đầu tư cho website, ứng dụng:

x Vốn doanh nghiệp qVốn ngân sách nhà nước
vốn khác

qVốn đầu tư nước ngoài qNguồn

- Tổng mức đầu tư… ……………………..
- Mô tả về nguồn vốn đầu tư:
Doanh nghiệp quý vị có yếu tố nước ngoài nào sau đây:
q Pháp nhân nước ngoài góp vốn hoặc cho vay
q Hợp tác với pháp nhân nước ngoài về kỹ thuật, hệ thống hoặc kinh doanh
q Nhân sự quản lý nước ngoài
-

Mô tả về yếu tố nước ngoài : ……………………….
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3. Cơ cấu tổ chức

4. Số lượng nhân viên
Chuyên trách

Kiêm
nhiệm

Ghi chú

Nhân viên kinh doanh
Lập trình và
Nhân viên IT x 02

Lập trình

Quản lý

quản lý

server

server cho
hệ thống

Nhân viên pháp lý
Nhân viên giao hàng
Giải đáp

Nhân viên hỗ trợ qua điện thoại, hỗ
trợ trực tuyến (email, skype, yahoo

Trực điện thoại

messenger….) x 01

Hỗ trợ qua

thắc mắc

email

của khách
hàng

Nhân viên bảo hành, bảo trì, lắp đặt
Quản lý mọi
Đội ngũ quản lý điều hành x 01

Điều hành chung

Giám đốc

hoạt động
của công ty

5. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu
Bán vé xem kịch qua internet
6. Liệt kê các hoạt động cung cấp dịch vụ khác (nếu có) mà thương nhân/tổ chức tiến
hành ngoài môi trường trực tuyến
Không có
II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT
1. Loại hình cung cấp dịch vụ trên website/ứng dụng
a. Loại hình giao dịch
Lưu ý: Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy
cập hệ thống đã được cấp trên trang online.gov.vn để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
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q Sàn giao dịch TMĐT
q Dịch vụ khuyến mại trực tuyến
q Dịch vụ đấu giá trực tuyến
x Dịch vụ khác: Chủ website trực tiếp bán hàng

b. Cấu trúc chức năng của website
Sitemap:

-

Địa chỉ truy cập website/ứng dụng dành cho người mua, người sử dụng dịch vụ:
https://showtik.com/
Chức năng dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ:
Khi có nhu cầu mua vé trên ShowTik, Khách hàng có thể thực hiện các bước dưới đây:
1. Tìm kiếm và tìm hiểu chương trình mà mình quan tâm
2. Chọn lịch diễn mong muốn
3. Chọn số lượng ghế ngồi
4. Điền thông tin của Khách hàng
5. Lựa chọn phương thức thanh toán
6. Tiến hành thanh toán thông qua Cổng Thanh Toán
7. Khách hàng sẽ nhận email thông báo đơn hàng sau khi thanh toán thành công

Lưu ý: Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy
cập hệ thống đã được cấp trên trang online.gov.vn để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
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8. Khách hàng đến quầy vé của Nhà Cung Cấp để nhận vé
Chức năng dành cho đối tác/nhà cung cấp
Đối tác/nhà cung cấp bao gồm phòng vé của các sân khấu
Đối tác/nhà cung cấp có thể:
§

Xem danh sách các vở diễn của sân khấu theo thời gian

§

Xem danh sách các đơn hàng do khách hàng đã mua vé online và giao vé cho Khách
hàng

§

Trong trường hợp khách hàng đến mua trực tiếp tại phòng vé, nhân viên phòng vé
sẽ tạo đơn hàng mua tại phòng vé và khóa các vé khách đã mua/đặt để tránh khách
hàng online bị đặt trùng vé đã bán/đã đặt.

§

Chốt và xem báo cáo đã chốt số lượng vé bán online

c. Quy trình giao kết trên website
Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ
Diễn giải:
Bước 1 & 2: Khách hàng chọn lịch diễn có nút “Mua ngay” (tức là vở diễn còn vé) hoặc
tìm kiếm theo ngày trên lịch góc bên phải màn hình.

Bước 3: Chọn ghế theo sơ đồ của từng sân khấu, vở diễn. Hệ thống sẽ hiển thị giá vé của
từng vị trí. Vé có thể chọn là các ghế trắng (ghế màu xám là ghế không thể lựa chọn) à
chọn Tiếp tục

Bước 4 & 5: Điền thông tin của Khách hàng và lựa chọn chọn phương thức thanh toán
Lưu ý: Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy
cập hệ thống đã được cấp trên trang online.gov.vn để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
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Bước 6: Khách hàng sẽ được chuyển sang cổng thanh toán an toàn để thanh toán đơn
hàng.
Bước 7: Khách hàng sẽ nhận email thông báo đơn hàng sau khi thanh toán thành công.
Hình minh hoạ đơn hàng thành công:

d. Quy trình đăng và quản lý thông tin
Chủ website trực tiếp đăng và bán sản phẩm.
Quy trình dành cho đối tác/nhà cung cấp
Bước 1: Xem danh sách các vở diễn của sân khấu theo thời gian
Bước 2: Xem danh sách các đơn hàng do khách hàng đã mua vé online và giao vé cho
Khách hàng
Lưu ý: Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy
cập hệ thống đã được cấp trên trang online.gov.vn để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
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Bước 3: Trong trường hợp khách hàng đến mua trực tiếp tại phòng vé, nhân viên phòng
vé sẽ tạo đơn hàng mua tại phòng vé và khóa các vé khách đã mua/đặt để tránh khách
hàng online bị đặt trùng vé đã bán/đã đặt.
Bước 4: Chốt và xem báo cáo đã chốt số lượng vé bán online
Quy trình dành cho quản trị website
Quy trình đăng và thay đổi thông tin chương trình
§
§
§
§

Nhận thông tin từ phòng vé sân khấu (bao gồm nội dung sơ bộ và poster)
Kiểm tra thông tin và tạo chương trình, sơ đồ ghế ngồi
Tạo lịch diễn, chọn sơ đồ
Mở bán những vé dành cho online

Quy trình kiểm tra vé bán online và hổ trợ khách hàng
§
§
§

Khách hàng liên lạc đến hotline hoặc email cho ShowTik
Nhân viên ShowTik kiểm tra đơn hàng online, hệ thống quản lý của Cổng
thanh toán
Liên hệ với phòng vé để phối hợp xử lý sự cố (qua Zalo, điện thoại)

2. Giới thiệu sơ bộ về hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT
a.

Website/ứng dụng chính thức hoạt động từ: tháng 01 năm 2022

b.

Phạm vi, địa bàn kinh doanh
¤ Trong tỉnh, thành phố

c.

m Các tỉnh lân cận

m Cả nước m Toàn cầu

Website, ứng dụng có chức năng đặt hàng trực tuyến không
¤ Có (Ví dụ: giỏ hàng/form đặt mua hàng hóa/dịch vụ; cho phép thực hiện giao kết hợp đồng giữa người
mua/người sử dụng dịch vụ với người bán/nhà cung cấp dịch vụ như đặt xe, giao đồ ăn, mua vé, v.v…)
m Không (Ví dụ: người mua, người bán tự liên hệ, thỏa thuận)

d.

Các loại hàng hóa, dịch vụ được cung cấp trên website/ứng dụng
Điện thoại - Máy tính bảng
Điện tử - Điện lạnh
Điện gia dụng - Điện máy
Máy tính - Laptop - Linh kiện
Thiết bị số - Phụ kiện
Nhà cửa - đời sống
Vật liệu xây dựng
Làm đẹp - Chăm sóc sức khỏe
Thực phẩm – Đồ uống
Thực phẩm tươi sống và đông
lạnh
Dược phẩm và Thực phẩm chức
năng

Dịch vụ vận chuyển bằng xe công
nghệ
Dịch vụ vé: máy bay, tàu - xe, xem
x film, ca nhạc,…
Dịch vụ lưu trú và du lịch
Dịch vụ giao, đặt đồ ăn
Dịch vụ đào tạo, đào tạo trực tuyến
Dịch vụ lao động, việc làm, tư vấn du
học
Dịch vụ nội dung số & giá trị gia tăng
Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp
Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe
Dịch vụ ăn uống, ẩm thực
Dịch vụ logistics, vận tải, chuyển phát

Lưu ý: Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy
cập hệ thống đã được cấp trên trang online.gov.vn để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
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Thời trang - Phụ kiện
Ô tô - Xe máy - Xe đạp và Phụ
kiện
Đồ chơi - Mẹ và bé
Thể thao - Dã ngoại - Du lịch
Sách - VPP - quà tặng
Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng
dịch vụ
Thẻ và Thẻ khách hàng thường
xuyên
Sản phẩm, dịch vụ khác:……..
e.

Dịch vụ mua hàng quốc tế, mua hộ
Dịch vụ tên miền, hosting, phần mềm,
thiết kế website
Dịch vụ thiết kế, xây dựng, kiến trúc
Dịch vụ tư vấn (hồ sơ, pháp lý, thuế,
tài chính, quản lý,…)
Dịch vụ quảng cáo, quảng cáo trực
tuyến, tổ chức sự kiện
Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì,
lắp đặt
Dịch vụ tài chính - ngân hàng (tín
dụng, bảo hiểm, thanh toán, ...)
Dịch vụ bất động sản

Các mốc phát triển hoặc mở rộng dịch vụ
- Từ 1.2018 bán vé với hình thức cá nhân
- Từ 1.2022 chuyển sang mô hình kinh doanh và chính thức hoạt động

3. Thông tin về các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ
a. Điều kiện giao dịch chung (áp dụng cho tất cả các bên liên quan)
Quy định cho việc sử dụng website ShowTik
§

Bằng cách truy cập vào trang web và sử dung dịch vụ của ShowTik. Bạn đồng ý:

§

Không sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại
hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Chúng Tôi cho phép
bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, Chúng Tôi có thể huỷ đơn
hàng và truy cứu trên cơ sở pháp luật.

§

Các thiết bị và dịch vụ liên quan của Chúng Tôi không được sử dụng trong bất kỳ
việc làm phi pháp, gian lận, không đúng, không phù hợp nào. Không được sử
dụng bất kỳ phương tiện tự động nào để điều khiển dịch vụ của Chúng Tôi nhằm
vi phạm bất kỳ luật pháp, quy chế, quy định, hay vi phạm luật sở hữu trí tuệ của
bất kỳ bên thứ ba hoặc các quyền cá nhân hoặc vượt quá sự cho phép truy cập
vào dịch vụ của Chúng Tôi.

§

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ
ShowTik. Nếu không muốn tiếp tục nhận email, quý khách có thể từ chối bằng
cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

Chính sách đổi trả hàng
§

Vé đã mua không thể đổi hay trả lại.

§

Tuy nhiên Khách Hàng đã thanh toán thành công và đã nhận vé có quyền nhường
vé của mình cho người khác.

§

Trường hợp chương trình bị huỷ bởi một số lý do ngoài ý muốn Phòng Vé của
Nhà Cung Cấp sẽ chủ động liên lạc với Khách Hàng để thông báo.

Lưu ý: Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy
cập hệ thống đã được cấp trên trang online.gov.vn để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
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Chính sách hoàn tiền
§

Trường hợp gặp sự cố dời ngày biểu diễn hoặc vở diễn bị hủy mà do lý do từ sân
khấu, người mua có thể yêu cầu hoàn trả phí đã thanh toán. Việc trả vé, hoàn tiền
sẽ do các sân khấu quy định và thực hiện.

§

Trong trường hợp các sân khấu có quy định về việc hoàn tiền hoặc đổi trả vé nhưng
không tiến hành hoàn hoặc đổi trả vé cho khách hàng. Khách hàng liên hệ đến bộ
phận chăm sóc khách hàng, hotline của ShowTik để được hỗ trợ, hướng dẫn cách
giải quyết vấn đề trên.

b. Phương thức thanh toán giữa người mua và người bán
¤ Trả tiền qua chủ website, ứng dụng

m Trả trực tiếp cho người bán

Hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ:
q Tiền mặt, COD

q Chuyển khoản internet banking

q Tài khoản mobile, sms x Cổng thanh toán (thẻ quốc tế và nội địa)

q Ví điện tử
q Khác…

Nhà cung cấp dịch vụ Cổng thanh toán:
Tên: Cty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Bảo Kim
Website: https://www.baokim.vn/
c. Phương thức vận chuyển, giao nhận (Phương thức cung cấp dịch vụ)
q Có cung cấp dịch vụ vận chuyển
q Có đơn vị vận chuyển liên kết
q Người bán tự vận chuyển (hoặc tự thuê đơn vị vận chuyển)
x Khác
Khách hàng sau khi mua vé thành công sẽ nhận được email thông báo chi tiết về đơn hàng
bao gồm: mã đơn hàng, ngày giờ mua, phương thức thanh toán, phương thức nhận vé, tình
trạng đơn hàng, chi tiết đơn hàng (tên vở diễn, xuất diễn, ngày diễn, địa điểm, địa chỉ, số
ghế, hạng ghế, giá tiền), thông tin khách hàng điền khi mua (họ tên, điện thoại, ghi chú
của khách hàng)
Sau khi nhận được email thông báo đơn hàng đã thanh toán thành công, Khách hàng đến
phòng vé của sân khấu cung cấp đầy đủ các thông tin (bao gồm thông tin đơn hàng, họ
và tên, email, vở diễn, suất diễn và số ghế) để nhận vé. Phòng vé kiểm tra thông tin và
xuất vé cho khách hàng.
d. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Lưu ý: Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy
cập hệ thống đã được cấp trên trang online.gov.vn để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

9

ShowTik thu thập các thông tin của quý khách với mục đích xử lý đơn đặt hàng, tạo môi
trường mua sắm trực tuyến an toàn, nhanh chóng, tiện lợi và để nâng cao chất lượng dịch
vụ khách hàng. Các thông tin thu thập bao gồm: tên, Email, số điện thoại.
Phạm vi sử dụng thông tin
ShowTik thu thập và sử dụng thông tin để:
§
§
§
§

Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp các dịch vụ của ShowTik đến khách hàng.
Trao đổi thông tin, gửi các thông báo về hoạt động của ShowTik đến khách hàng.
Cải tiến dịch vụ hổ trợ khách hàng.
Giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
ShowTik.

Chúng Tôi có thể chuyển tên và số điện thoại của Khách Hàng cho các đối tác nghệ
thuật (ví dụ: sân khấu kịch, phòng trà, nhà hát, ...) và đối tác cung cấp dịch vụ.
Các khoản thanh toán trực tuyến sẽ được xử lý và bảo mật bởi cổng thanh toán Bảo Kim.
Bảo Kim là cổng thanh toán trực tuyến thuộc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử
Bảo Kim. ShowTik không thu thập bất cứ dữ liệu nào liên quan đến dữ liệu của thẻ tín
dụng, thẻ ghi nợ hay tài khoản cá nhân của khách hàng.
Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống ShowTik cho đến khi
có yêu cầu huỷ của khách hàng.
Khách hàng có quyền yêu cầu ShowTik huỷ thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào
bằng cách liên hệ qua email support@showtik.com hoặc gọi đến số điện thoại 0935 20
28 20.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
§
§
§
§
§
§
§

Cty TNHH DYNAMICAL
Địa chỉ: 511 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.12, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại: 0935 20 28 20
Email: support@showtik.com
Giấy phép kinh doanh số: 0316919752
Ngày cấp: 25.06.2021
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
§

Khách hàng có quyền yêu cầu ShowTik chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách
liên hệ qua email support@showtik.com hoặc gọi đến số điện thoại 0935 20 28
20.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Lưu ý: Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy
cập hệ thống đã được cấp trên trang online.gov.vn để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
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ShowTik cam kết bảo mật thông tin cá nhân và thông tin giao dịch trực tuyến của khách
hàng theo cam kết ghi trong chính sách bảo mật này.
ShowTik cam kết việc việc sử dụng thông tin khách hàng chỉ nhằm nâng cao chất lượng
dịch vụ và tạo môi trường mua sắm trực tuyến an toàn và tiện lợi.
ShowTik cam đoan sẽ không tiết lộ, chuyển giao, hay chia sẻ thông tin cá nhân của
khách hàng cho bên thứ 3 vì mục đích thương mại. Tuy nhiên, ShowTik có trách nhiệm
tuân thủ theo quy định pháp luật và cung cấp thông tin của khách hàng nếu có yêu cầu
của cơ quan pháp luật.
Nghĩa vụ của khách hàng
Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp chính xác thông tin cá nhân của mình khi sử dụng dịch
vụ trên website ShowTik. ShowTik không chịu trách nhiệm và không giải quyết khiếu
nại của khách hàng nếu xét thấy thông tin do khách hàng cung cấp là không chính xác.
e. Quy định về quản lý/kiểm soát, rà soát thông tin trên website/ứng dụng
q Cơ chế kiểm soát tự động

x Cơ chế kiểm soát riêng

q Có quy định về đăng thông tin

q Cơ chế giám sát khác

Tất cả các vở diễn khi đăng trên website ShowTik đều phải được ký kết hoặc có sự chấp
thuận qua email để đảm bảo các thông tin về nội dung vở diễn được chính xác.
Các nội dung đưa lên website do chính nhân viên ShowTik đăng nhập bằng tài khoản
của mình để đưa nội dung lên website và đảm bảo các nội dung này không vi phạm pháp
luật.
Khi các sân khấu muốn thay đổi nội dung phải thông báo cho nhân viên ShowTik về các
nội dung, hình ảnh cần được điều chỉnh sửa đổi. Các sân khấu phòng vé không được
phép chỉnh sửa nội dung trên website. Chỉ duy nhất nhân viên ShowTik có thể thực hiện
việc này.
Các vở diễn có thể hiển thị hoặc ẩn đi khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng, và do nhân
viên ShowTik sẽ thực hiện việc này.
Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử
§

§

Khi nhận được thông tin các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, nhân viên ShowTik sẽ liên
lạc với các sân khấu để đối chiếu, làm việc. Nếu nội dung các vở diễn có vi phạm,
nhân viên ShowTik sẽ ẩn các vở diễn ngay lập tức, hoặc gỡ bỏ.
Nhân viên cấp cao nhất của ShowTik có quyền giám sát tất cả các hoạt động của
website nhằm đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định.

f. Giải quyết tranh chấp và các biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi
người tiêu dùng
ShowTik và Nhà Cung Cấp có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng.
Lưu ý: Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy
cập hệ thống đã được cấp trên trang online.gov.vn để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
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Mọi tranh chấp phát sinh giữa ShowTik và Khách Hàng hoặc Nhà Cung Cấp liên quan
đến các dịch vụ của ShowTik (nếu có) sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng trên
tinh thần tôn trọng và hoà giải.
Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại
Nhân viên CSKH của ShowTik có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ Khách Hàng
để đảm bảo các thắc mắc khiếu nại của Khách Hàng sẽ được tiếp nhận một cách hữu
hiệu nhất, theo các bước dưới đây:
Bước 1: Khách Hàng có thể liên lạc qua điện thoại số 0935 20 28 20, hoặc email
đến support@showtik.com.
Bước 2: Bộ phận CSKH của ShowTik sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách
Hàng và tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, ShowTik sẽ có những biện
pháp cụ thể hỗ trợ Khách Hàng và các bên liên quan để giải quyết.
Thời hạn trả lời Thắc mắc – Khiếu nại
Mọi Thắc mắc - Khiếu nại của khách hàng sẽ được ghi nhận, và được hồi đáp chậm nhất
trong thời gian quy định là 48h kể từ khi tiếp nhận (không tính ngày chủ nhật), và sẽ
được xử lý một cách hiệu quả chậm nhất trong vòng 7 ngày làm việc.
ShowTik tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền
lợi của người mua (người tiêu dùng).
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát
sinh từ giao dịch thì Khách Hàng hay bên liên quan có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật
có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.
g. Các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ khác
q Xác thực đơn hàng qua SMS

x Xác thực đơn hàng qua Email

q Công cụ Quản lý gian hàng

q Tùy biến giao diện gian hàng

x Công cụ Quản lý Sản phẩm

x Công cụ Quản lý đơn hàng

x Công cụ Quản lý thanh toán

q Công cụ Quản lý giao nhận

q Đánh giá uy tín người bán

q Đánh giá sản phẩm

q Tích hợp giỏ hàng

q Chữ ký số

q Tích hợp mạng xã hội

q Dịch vụ quảng cáo

4. Nguồn thu và cơ chế thu phí thành viên
a. Nguồn thu của website/ứng dụng thương mại điện tử
q Dịch vụ tư vấn
x Thu phí % dựa trên đơn hàng

q Phí thành viên
q Quảng cáo

q Tin nhắn
q Dịch vụ gia tăng khác
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b. Cơ chế thu phí thành viên
Không có
5. Biện pháp kỹ thuật - nghiệp vụ
- Mô tả hệ thống thanh toán
Nhà cung cấp dịch vụ Cổng thanh toán:
Tên: Cty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Bảo Kim
Website: https://www.baokim.vn/
- Phương án đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong trường hợp đơn vị ngừng
cung cấp dịch vụ
ShowTik luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong mọi trường hợp. Trong trường
hợp ShowTik ngừng cung cấp dịch vụ thì chúng tôi sẽ thông báo trong vòng tối thiểu 15
ngày trên website và đồng thời sẽ email gửi đến toàn bộ khách hàng, thanh toán và xử lý
các hợp đồng (đơn hàng) với khách hàng trước khi ngừng cung cấp dịch vụ.
- Phương án kết nối với Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử báo
cáo theo thời gian thực các thông tin bao gồm: Trang thông tin báo cáo số lượt truy cập, số
lượng người bán, số lượng giao dịch, tổng giá trị giao dịch.
- Phương án và công cụ cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển
thị trên website.
Tất cả các nội dung trên website ShowTik đều do nhân viên của ShowTik đăng và dựa
trên nội dung của các sân khấu cung cấp. Nhân viên ShowTik rà soát, ngăn chặn và loại
bỏ các từ khóa cần lọc trước khi đăng tải. Nhà bán hàng/đối tác không tự đăng tải thông
tin. Do đó thông tin nhạy cảm hoặc từ khóa cần lọc sẽ được cập nhật ngay khi có yêu cầu
của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
6. Hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ
a.

Quảng cáo, tiếp thị trực tuyến
q Quảng cáo trên các báo điện tử

q Đặt logo trên website/ứng dụng khác

x Gửi Email quảng cáo

q Quảng cáo trả phí qua Google

x Quảng cáo trả phí facebook Ads x Quảng cáo trên facebook fanpage
q Quảng cáo trên Youtube

q Quảng cáo trên Twitter

q Quảng cáo trên các Kiosk

q Quảng cáo trên blog, forum

q Khác…………………………………..
b.

Quảng cáo, tiếp thị ngoài môi trường trực tuyến
q Quảng cáo trên các báo/tạp chí giấy

q Phát tờ rơi quảng cáo

q Tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện

q Tài trợ/bảo trợ cho các sự kiện

q Tổ chức đội ngũ tiếp thị

q Tổ chức tập huấn, đào tạo
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q Tiếp thị bán hàng qua điện thoại

q Tiếp thị qua đại lý, kênh phân phối

q Quảng cáo trên truyền hình

q Quảng cáo trên đài tiếng nói

q Khác…………………………………..
III. PHÂN ĐỊNH QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIỮA THƯƠNG NHÂN/TỔ CHỨC
VỚI CÁC BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN Website/ứng dụng
1. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website/ứng dụng ShowTik
Quyền của Ban quản lý website ShowTik
a. ShowTik sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn
thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà ShowTik nêu ra.
b. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho ShowTik
không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục
Việt Nam thì ShowTik có quyền từ chối, tạm dừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ
của thành viên.
c. ShowTik có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ
của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng
trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của website ShowTik hoặc có những
hành vị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên ShowTik.
d. ShowTik có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên
nếu website ShowTik phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian
thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho website ShowTik
trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây
mất đoàn kết đối website ShowTik, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.
Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các
chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
e. ShowTik sẽ giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên ShowTik theo các quy
định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo
các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của ShowTik. Nghiêm cấm mọi hành vi
sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
f. ShowTik giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong
thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của website
ShowTik và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.
Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý website ShowTik
a. ShowTik chịu trách nhiệm xây dựng Website bao gồm một số công việc chính như: nghiên
cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng
chính sách phục vụ cho hoạt động ShowTik trong điều kiện và phạm vi cho phép.
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b. ShowTik sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống
các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của người sử dụng trên website
ShowTik.
c. ShowTik chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp
vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị
trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của ShowTik.
d. ShowTik chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người
tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
e. ShowTik chịu trách nhiệm loại bỏ khỏi website những thông tin vi phạm quyền sở hữu trí
tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản
ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
f. Ban quản lý có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ phía người dùng, khách hàng mua
và các đối tác
g. ShowTik cam kết sẽ giải quyết yêu cầu đơn vị kinh doanh bồi thường cho khách hàng nếu
đơn vị kinh doanh không thực hiện đúng các khuyến mãi, ưu đãi đã công bố trên website.
h. ShowTik có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi
kinh doanh vi phạm pháp luật trên website thương mại điện tử đồng thời sẽ hỗ trợ cơ quan
quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin
đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
trên website thương mại điện tử.
i. ShowTik sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt
động bình thường của ShowTik và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc,
lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiêu tai,
mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy
nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp
bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì ShowTik không phải chịu trách nhiệm
liên đới.
j. ShowTik sẽ công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình
giao dịch trên website thương mại điện tử. Khi khách hàng trên website thương mại điện
tử phát sinh mâu thuẫn với đơn vị kinh doanh hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung
cấp cho khách hàng thông tin về đơn vị kinh doanh, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
2. Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp...) trên website/ứng dụng
ShowTik
Quyền của đối tác trên website ShowTik
a. Khi nhà cung cấp liên hệ để trở thành Thành viên của ShowTik và được chấp thuận,
Thành viên sẽ được khởi tạo tài khoản để tham gia hệ thống của ShowTik và tiến hành
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quảng bá các chương trình của mình trên website ShowTik. Thành viên sẽ được cấp một
tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ
b. Thành viên sẽ được nhân viên của ShowTik hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính
năng phục vụ cho việc bán hàng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên website ShowTik
c. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho ShowTik trong quá trình hoạt động. Các kiến
nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho ShowTik
Trách nhiệm của đối tác trên website ShowTik
a. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ
sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ: − Tên và địa chỉ trụ sở
của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân. − Số, ngày cấp và
nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn
vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân. − Số điện
thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
b. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ
trên website khuyến mại trực tuyến: − Thông tin về hàng hóa, dịch vụ − Thông tin về giá
cả − Thông tin về điều kiện giao dịch chung − Thông tin về vận chuyển và giao nhận −
Thông tin về các phương thức thanh toán
c. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên
website khuyến mại trực tuyến.
d. Có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc
về người bán/nhà cung cấp
e. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
f. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ
dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm
thông báo kịp thời cho ShowTik về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm
bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
g. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các
thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên ShowTik. Khi
khách hàng đến sử dụng dịch vụ, hàng hoá tại đối tác hoặc người bán, đối tác hoặc người
bán cam kết cung cấp dịch vụ, hàng hoá đúng với nội dung được nêu trên website
khuyến mại trực tuyến.
h. Thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có
yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại
điện tử
i. Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại,
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp
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luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Website thương mại
điện tử.
j. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của ShowTik vào những mục đích
bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại,
tạo ra và phát tán virus gây hư hại hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Webiste
ShowTik hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo
những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị
trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi
của mình trước pháp luật.
k. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối,
cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do ShowTik cung cấp cho một bên
thứ ba nếu không được sự đồng ý của ShowTik trong bản quy chế này.
l. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của ShowTik dưới mọi hình thức như
gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sự dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua
một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của
ShowTik.
3. Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…) trên
website/ứng dụng ShowTik
Quyền của khách hàng trên website ShowTik
a. Khi khách hàng đăng ký thực hiện mua hàng trên website ShowTik, khách hàng cần điền
đúng thông tin của mình để hệ thống gửi email thông báo cho đơn hàng thành công và để
ShowTik sẽ liên hệ với khách hàng trong trường hợp có phát sinh xảy ra.
b. Khách hàng sẽ nhận được vé tại phòng vé Đối tác/Nhà cung cấp và có quyền xem
chương trình nghệ thuật theo đúng thông tin đăng tải trên website ShowTik
c. Khách hàng, khi liên lạc với ShowTik qua hotline hoặc email, sẽ được nhân viên
ShowTik hướng dẫn sử dụng các tính năng trên website ShowTik để phục vụ cho việc
mua hàng
d. Khách hàng sẽ nhận được các thông báo mới nhất từ ShowTik
e. Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho ShowTik trong quá trình hoạt động. Các kiến
nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến ShowTik.
Trách nhiệm của khách hàng trên website ShowTik
a. Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho website ShowTik và những thông tin
đang tải lên website ShowTik là chính xác.
b. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về giao dịch cho nhân viên
website ShowTik hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc
mua và nhận hàng trên website ShowTik
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c. Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của website ShowTik vào những
mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp,
phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin
của website ShowTik hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị
trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu
cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các
hành vi của mình trước pháp luật.
4. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác (người bán, nhà cung cấp…)
trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website, ứng dụng với
khách hàng
Nếu có phát sinh các vấn đề từ phía khách hàng, ShowTik và các đơn vị kinh doanh có
trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người dùng liên quan đến thông tin tại website
ShowTik.
ShowTik là đơn vị tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng là thành viên của
ShowTik qua email và điện thoại công bố trên website. Trường hợp thắc mắc, khiếu nại
của khách hàng nằm trong khả năng và quyền giải quyết của ShowTik, chúng tôi sẽ chủ
động liên hệ và giải đáp cho khách hàng. Trường hợp thắc mắc, khiếu nại của khách
hàng liên quan trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị kinh doanh,
ShowTik sẽ chuyển thông tin khiếu nại, thắc mắc sang đơn vị kinh doanh có liên quan.
Đồng thời trong vòng 07 ngày, đơn vị kinh doanh cần thông báo cho ShowTik biết về
tiến độ giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về đơn vị kinh doanh:
ShowTik sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật
có thẩm quyền tùy theo mức độ sai phạm. ShowTik sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài
về sản phẩm, dịch vụ của đơn vị kinh doanh đó trên ShowTik đồng thời yêu cầu đơn vị
kinh doanh bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thẻ giải quyết được mâu thuẫn phát
sinh từ giao dịch giữa 2 bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật
có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho khách
hàng. Đối với đơn vị kinh doanh cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng
thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với
ShowTik sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người dùng và đơn
vị kinh doanh nếu được người dùng hoặc đơn vị kinh doanh (liên quan đến tranh chấp
đó) yêu cầu. Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại
cho ban quản trị ShowTik.
ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
Phạm Thị Thu Trang
Giám Đốc
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