
THỂ LỆ CUỘC THI BƯỚC CHÂN

Challenge
STEPS
PREMIER VILLAGE’S

THỬ THÁCH

1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Tất cả các khách hàng đang nghỉ dưỡng tại Premier Village Phu Quoc Resort và đang sử dụng điện thoại hoặc đồng 
hồ thông minh có hệ điều hành iOS hoặc Android - Có chức năng và ứng dụng đếm bước chân .

2. HÌNH THỨC THAM GIA
 • Khi tiến hành làm thủ tục nhận phòng, mỗi khách hàng sẽ được bộ phận lễ tân cấp một thẻ hành trình để  
    tham gia thử thách bước chân theo mẫu bên dưới:

3. NGƯỜI THẮNG CUỘC:
Mỗi tháng khu nghỉ dưỡng sẽ chọn ra một người thắng cuộc. Người có số bước chân nhiều nhất trong tháng sẽ trở thành 
người thắng cuộc và nhận được một phiếu quà tặng cho 1 đêm nghỉ miễn phí tại Hillside Villa, bao gồm ăn sáng cho 6 
người lớn.

• Thẻ hành trình được sử dụng để ghi nhận số    
   bước chân quý khách thực hiện trong suốt thời   
   gian nghỉ dưỡng của mình tại resort.
• Quý khách có thể bắt đầu thực hiện đếm bước   
   chân của mình bằng cách sử dụng ứng dụng có  
   sẵn trên điện thoại. Lễ tân sẽ ghi nhận số lượng bước  
   chân hiện có của quý khách trước khi bắt dầu thử thách.
• Quý khách cũng có thể sử dụng ứng dụng đo   
   lường bước chân bằng đồng hồ thông minh của mình.

• Chúng tôi có tổng cộng 5 trạm để hỗ trợ quý khách  
   ghi nhận bước chân của mình bao gồm: Lobby (Tiền  
   Sảnh); Juice Bar; Nhà Hàng The Market; Nhà hàng  
   Corallo và Plumeria Spa.
• Quý khách có thể yêu cầu nhân viên hỗ trợ ghi nhận  
   số bước chân được hiển thị trên ứng dụng điện thoại  
   hoặc đồng hồ vào bất cứ lúc nào trong ngày.
• Khi làm thủ tục trả phòng (check-out), quý khách vui  
   lòng điền đầy đủ thông tin và nộp lại cho nhân viên  
   để chính thức hoàn thành cuộc thi.

CÁCH THỨC GHI NHẬN SỐ BƯỚC CHÂN:

Hình 1: Thẻ ghi nhận bước chân

Hình 2: Trường hợp quý khách sử dụng hệ điều hành iOS   
Hình 3: Trường hợp quý khách sử dụng hệ điều hành Androi

Chúc quý khách may mắn!
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