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THÔNG BÁO 

  

(V/v triển khai bán căn hộ thuộc dự án Hội An Golden Sea) 
  

 Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI BÁN CĂN HỘ DỰ ÁN HỘI AN GOLDEN SEA 

 

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao xin chân thành cảm ơn các cá nhân, các đơn vị phân 

phối đã hợp tác với Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao xin thông báo tới các cá nhân, các đơn vị phân phối nội dung sau: 

- Từ ngày 01/11/2019 Công ty Cổ phần Đầu Tư Năm Sao sẽ chính thức mở bán những căn hộ thuộc 

tòa Saturn (CT5) của dự án Hội An Golden Sea và chúng tôi sẽ nhận đặt cọc thiện chí bắt đầu từ ngày 

25/10/2019. 

- Thời gian và địa điểm tổ chức "lễ mở bán chính thức tòa Saturn" chúng tôi sẽ thông báo bằng văn 

bản tới các cá nhân và các đơn vị phân phối dự án (dự kiến 29/11/2019). 

- Để thúc đẩy và khuyến khích tinh thần của nhân viên kinh doanh Công ty sẽ thanh toán thưởng nóng 

cho nhân viên đó trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng thanh toán đủ 15% Giá Bán và 

nhận đủ thông tin của nhân viên nhận thưởng nóng. Thanh toán hoa hồng trong vòng 05 ngày làm việc 

kể từ ngày khách hàng thanh toán ký HĐMB và nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của ĐVPP . 

Bằng Thông báo này, Cổ phần Đầu tư Năm Sao Thông báo để cá nhân, đơn vị phân phối được biết và 

thực hiện. 

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cá nhân, Quý đơn vị. 

Trân trọng ! 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM SAO  
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