
1.Họ và tên / Full name:  
(Như trên CMND hoặc Passport/As appear on Identity Card/ 
Passport) 

 15. Quý khách đang sử dụng loại thẻ mua hàng/ thẻ thành 
viên/ hoặc thẻ ưu đãi nào?/ Which shopping card/ member 
card and/ or discount card are you currently using?   
 
 

  Họ / Last name:  16. Quý khách đang sử dụng loại thẻ tín dụng nào?/ Which 
credit card do you currently hold? 
 

  Tên lót/ Middle name:  17. Quý khách thường mua/ sử dụng loại hàng hoá/ dịch vụ 
nào tại Parkson? 
Which categories/ services do you often buy/ use when 
shopping at Parkson? 
 

  Tên / First name:  

2. Số CMND/ Hộ chiếu/ Identity Card/ Passport 
number: 
 

º  Mỹ phẩm/ Cosmetics& Fragrances    º Quần áo/ Clothes 
º  Đồ dùng gia đình/ Home Decors        º Giày dép/ Footwear  
º  Túi xách/ Leather Goods                    º Trò chơi/ Games 
º  Dịch vụ ăn uống/ Food and Beverages 
º  Quần áo trẻ em/ Children ( clothes) 
º  Đồ trang sức và phụ kiện / Jeweleries ang accessories 
º  Hàng điện, điện tử/ Electrical and Electronic appliances 
º  Văn phòng phẩm/ Quà tặng/ Stationery/ Gifts  
º  Đồ chơi/ Toys  
º  Siêu thị/ Supermaket  
 
 
 

3. Địa chỉ liên lạc/ Correspondence address of 
residence:  
 
   Số nhà/ Number:  
    Đường/ Street: 
   Phường/ Ward:                  Quận/ District: 
   Tỉnh/ Thanh phố/ Province/ City: 
 
4. Điện thoại/ Tel:                    Fax:  
 
   Điện thoại di động/ Mobile phone:  
5. Địa chỉ công ty/ Business address:  
    Số nhà/ Number: 
    Đường/ Street: 
    Phường/ Ward:                 Quận/District: 
    Tỉnh/ Thành phố/ City:  18. Quý khách biết đến chương trình thẻ ưu đãi từ nguồn 

nào? 
 How do you know our privilege card program? 
º Báo/ tạp chí/ Newspaper/magazines  
º Người quen / Friends/ Relatives 
º Thông báo tại Parkson/ Announcement at Parkson  
º Tivi/ Television  
º Tờ rơi/ Leaflet  
º Nguồn khác(vui long ghi rõ)/ Other ( please specified)  

    Điện thoại/ Tel:                Fax:  
6. Địa chỉ email/ Email address:  
 

7. Địa chỉ gửi thư/ Mailing address: (Nếu địa chỉ 
này khác với địa chỉ ở trên/ If different from the 
address of your residence) 
 
 

19. Quý khách vui lòng cho biết thêm những ý kiến khác( 
nếu có) về các sản phẩm và dịch vụ tại Parkson để chúng tôi 
có thể phục vụ quý khách được tốt hơn/ Please let us know 
any of your comments about Parkson’s products and services 
so that we can serve you better.  

8. Nghề nghiệp/ Occupation: 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THỂ ƯU ĐÃI/ APPLICATION FORM 



 

9. Quôc tich/ Nationality:  
10. Giới tính/ Gender: º Nữ/ Female         º Nam/ 
Male 
11. Tình trạng hôn nhân/ Marital status:  
12. Ngày tháng năm sinh/ Date of birth 
Ngày/Date       Tháng/Month      Năm/Year  

20. Tôi đồng ý nhận những thông tin khuyến mãi mới nhất 
từ Parkson và từ những đối tác của Parkson/ I hereby agree 
to receive information on the latest promotion from Parkson 
and its affiliates. 

13. Ngôn ngữ sử dụng/ Your preferrable 
language:  
 
º Tiếng Việt ( Vietnamese)       
º  Tiếng Anh ( English) 

 

14. Tổng thu nhập hàng tháng (đơn vị triệu 
đồng):  
Total income per month(unit: VND million) 
º <5       º 5-<10        º 10-<15       º >15  
 
 
 


