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TRUY CẬP TRANG WEB

Bước 1: Truy cập website theo một trong những cách sau đây

Tìm kiếm, truy cập trực tiếp
vào địa chỉ:

quatang.dai-ichi-life.com.vn

Click vào
biểu tượng
“Quà tặng” 

trên mAGP và
trên Agency 

Portal.

HOẶC



ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN  

Bước 1: Tại Trang Chủ, khách hàng chọn Đăng ký ở

thanh công cụ.

Bước 2: Nhập các thông tin
• Tên Đăng Nhập
• Mật khẩu
• Xác nhận Mật khẩu
• Email
• Số điện thoại
• Xác nhận nhóm của bạn
� Đăng ký

Tài khoản của bạn đã được mở.

Hệ thống sẽ gửi email thông báo

TÊN ĐĂNG NHẬP: Bạn nên chọn tên đăng nhập dễ nhớ
ví dụ như tên bạn, Tên + ký hiệu riêng nếu tên đã có
người khác dùng

MẬT KHẨU: chữ, ký tự của bạn đặt ra để truy cập vào
hệ thống.

EMAIL: Email của bạn được sử dụng cho các trường
hợp như thông báo, thông tin, xác nhận khi quên mật
khẩu…

SỐ ĐIỆN THOẠI: Vui lòng cung cấp số điện thoại để
chúng tôi liên hệ khi giao hàng – tư vấn.

TÍCH VÀO vị trí tương ứng với vai trò của bạn (Lưu ý:
thông tin chỉ mang tính chất giúp chúng tôi thu thập
thông tin, hỗ trợ bạn tốt hơn)



ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN  

Bước 1: Tại Trang Chủ, khách hàng chọn Đăng Nhập

ở thanh công cụ.

Bước 2: Nhập các thông tin

Tên Đăng Nhập

Mật khẩu

Nhấn Đăng Nhập
TÊN ĐĂNG NHẬP: là tên bạn đã đăng ký

MẬT KHẨU: là mật khẩu bạn đã đăng ký



TÌM SẢN PHẨM THEO TÊN, THEO DANH MỤC 

TÌM THEO DANH MỤC

Bạn vào Trang Chủ, Di chuyển
chuột tới phần Danh Mục ở bên
trái website, click đúp chuột vào
sản phẩm bạn thích.

Nhấn “xem thêm” để xem toàn bộ

Danh Mục

Chọn theo danh
mục: tên sản phẩm, 
theo mục đích, chiến
dịch, tuổi, giới tính, 
giá

Tìm theo tên sản phẩm. Gõ
tên sản phẩm bạn muốn
tìm. Sau đó nhấn vào hình
kính lúp/hoặc nhấn Enter 
trên bàn phím



Bước 1: Khi chọn
được sản phẩm, 
nhấp vào hình sản
phẩm hoặc tên
sản phẩm để vào
xem thông tin chi 
tiết

Bước 2: Chọn “Đặt
hàng ngay”: Tùy
chỉnh số lượng sản
phẩm cần mua
(nếu cần)

Tại đây, Khách hàng có thể:
• XEM THÔNG TIN SẢN PHẨM: xem quy cách, xuất xứ, giá cả, thông tin khuyến mãi của sản phẩm.

CHỌN SẢN PHẨM CẦN MUA:
• Nếu Khách hàng chọn số lượng sản phẩm vượt mức số lượng tồn kho, hệ thống sẽ hiện thông báo ‘còn trong kho xxxx’ để Khách hàng chủ động điều

chỉnh lại số lượng sản phẩm cần mua hoặc có thể liên hệ hotline để được hỗ trợ.

MUA HÀNG TRÊN HỆ THỐNG 



MUA HÀNG TRÊN HỆ THỐNG 

Chọn “Tiếp tục

mua hàng”: nếu
bạn mua nhiều
hơn một sản
phẩm, từng sản
phẩm sẽ được
tự động thêm
vào giỏ hàng sau
khi được chọn.

Chọn “Tiến

hành đặt hàng”: 
nếu bạn không
chọn thêm sản
phẩm.

Khi Khách hàng đã có đủ sản phẩm cần mua thì có thể nhấp vào biểu tượng giỏ

hàng ở góc phải màn hình để xem lại danh mục sản phẩm đã đưa vào giỏ hàng



MUA HÀNG TRÊN HỆ THỐNG 

Bước 3: Nhập
thông tin địa chỉ
nhận hàng nếu bạn
chưa đăng
nhập/đăng ký. Nếu
đã đăng nhập/đăng
ký, hệ thống sẽ tự
cập nhật thông tin 
của bạn.

Hoặc sau khi điền
thông tin địa
chỉ,hoặc bạn đã
đăng nhập tài khoản
trước đó,  hệ thống
sẽ hiển thị đầy đủ
bảng thông tin. Và
chọn “ Giao đến địa
chỉ này” như là bước
xác nhận.



MUA HÀNG TRÊN HỆ THỐNG 

Bước 4: Chọn phương
thức giao hàng phù hợp

Chọn hình thức khác: 
nếu số lượng sản phẩm
nhiều hơn 100, vui lòng
liên hệ hotline để được
tư vấn chi phí tiết kiệm

Kiểm tra danh sách và số
lượng sản phẩm, tổng
tiền, thông tin yêu cầu
nhà cung cấp quà tặng
xuất hóa đơn đỏ (nếu
cần).

Các thông tin nêu trên cần ghi chi tiết và chính xác, Dai-ichi

Life Gift Center sẽ liên hệ với Khách hàng theo thông tin này

để xác nhận giao hàng.

Trường hợp Người đặt hàng khác với
Người nhận hàng, Khách hàng nhấp
vào ô “Địa chỉ giao hàng” và nhấp
vào mục “Sửa ” để điều chỉnh.



MUA HÀNG TRÊN HỆ THỐNG 
Bước 5: Chọn phương thức
thanh toán phù hợp:

Chuyển khoản qua ngân hàng: 
hệ thống sẽ xuất hiện số tài
khoản để khách hàng chuyển
khoản. 

Thanh toán tiền mặt/Chuyển
khoản. 

Ví điện tử. thẻ visa, master => 
sẽ bổ sung hướng dẫn sau khi
thực hiện ứng dụng này

Khách hàng vui lòng ghi nội dung chuyển khoản thanh toán cho đơn hàng là

“xxxxxx” với xxxxxx là số đơn hàng hệ thống sẽ thông báo cho Khách hàng khi hoàn

tất đơn hàng.

Sau khi hoàn thành xong các thủ tục thanh toán, nhấp “Đặt mua” để kết thúc quá

trình đặt hàng

Bước 6: Hoàn tất

• Màn hình cuối cùng sẽ xuất hiện Mã đơn hàng của Khách hàng. Đồng thời, 
email xác nhận đơn hàng sẽ được gửi vào email mà Khách hàng đã cung cấp.

• Trong vòng 24h (trừ ngày lễ, thứ 7, chủ nhật) nhân viên Trung Tâm chăm sóc
Khách Hàng Dai-ichi Life Gift Center sẽ liên hệ với Khách hàng để xác nhận
đơn hàng trước khi tiến hành giao hàng, liên hệ tối đa 3 lần, nếu không liên
lạc được đơn hàng sẽ bị hủy và gửi email thông báo đến người đặt hàng



• Mọi thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ về Quà tặng, Khách hàng vui lòng liên hệ: 

• Gọi đến số điện thoại: 08.9988.2080 để được hỗ trợ

• Hoặc có thể nhắn tin để được tư vấn trực tuyến trên Dai-ichi Life Gift Center (bằng cách nhấp vào biểu tượng ở góc cuối
màn hình )

• Hoặc email qua địa chỉ: quatang.daiichilife@vets.com.vn

• Thời gian: 

o Buổi sáng: 8h-12h từ thứ 2 đến thứ 6

o Buổi chiều: 1h – 5h từ thứ 2 đến thứ 6

LIÊN HỆ



XIN CẢM ƠN!!


