Professional Education
DANH SÁCH CÁC SHOP, NHÀ HÀNG - UCSI VIETNAM PLUS+ PROGRAM
STT

Tên cửa hàng

Địa chỉ

1

Nhà hàng Bread of
Life
Quán Hà Nội xưa

04 Đống Đa

Giảm giá 10% cho các loại pizza cỡ nhỏ từ 2pm đến 5pm

95A Nguyễn
Chí Thanh

Giảm giá 10% cho 1 suất ăn sáng
Giảm giá 10% cho 1 suất ăn trưa

2

Chương trình khuyến mãi

3

Café & bar On the
radio

196 Lý Tự
Trọng

Giảm 15% tổng giá trị của 1 hóa đơn cho học viên ( nhóm dưới 5 người)
Giảm 10% tổng giá trị của 1 hóa đơn cho học viên ( nhóm dưới 5 người)
Riêng thứ 4 hằng tuần, sẽ giảm giá 50%/ hóa đơn cho các bạn sinh viên có thẻ sinh
viên tại các trường đại học, cao đẳng

4

Spa salon Hồng
Yến

43 Quang
Trung

Giảm giá 10%/dịch vụ
Giảm giá 5%/ sản phẩm
Giảm giá 15%/ dịch vụ nếu sử dụng vào các ngày 8/3, 20/10, 24/12, 14/2, sinh nhật
của học viên
Có thể mở rộng cho các đối tượng không phải là học viên: gia đình, bạn bè của học
viên

5

Tiệm cắt tóc Thắng
boy and girl

202 Quang
Trung

Giảm giá 10% - 25% cho dịch vụ uốn, duỗi, nhuộm
- Giảm giá 5% - 15% cho dịch vụ cắt, tạo kiểu, gội
- Giảm giá 5%- 15% cho dịch vụ nối tóc

6

Café Cool Whipy
Drinks

69 Trần Phú

Giảm 10% nước uống "Kool's Whippy Drinks" cho học viên ( từ 2ly trở lên)

34 Chi Lăng

7

Nhà hàng Pizza
Pasta

Khuyến mãi 10% cho pizza nhỏ và tất cả các món khác
Khuyến mãi 1 lon coca khi mua 1 pizza loại trung
Khuyến mãi 1 phần bánh mỳ tỏi khi mua 1 phần pizza loại lớn

8

Nhà hàng Pizza
Pasta

9

Molly's coffee

10

Velo Bookcafe

11

Shop Đại hùng

12

HD Coffee

27 Thái Phiên

Giảm 20% cho thức uống, đồ ăn nhẹ ( không gồm ăn trưa ) trong khoảng thời gian:
17h-22h ( thứ 2-thứ 7)
Giảm giá 20% cho thức uống, đồ ăn nhẹ, cơm trưa cho cả ngày chủ nhật

13

Nhà hàng Fresco
Pizza

42 Lê Đình
Dương

Vào các ngày thứ 2 và thứ 5 trong tuần, nếu khách hàng thưởng thức các loại pizza
viền phomai ( nhiều phomai) : Pizza thịt bò nướng, pizza xúc xích, Pizza cua, pizza
trái cây, Pizza cá hồi thì sẽ được khuyến mãi :
+ Khi thưởng thức 1 phần pizza loại lớn sẽ được 1 khoai tây chiên
+ Khi thưởng thức 1 phần loại trung sẽ được 1 salad
+ Khi thưởng thức 1 phần loại nhỏ sẽ được 1 pepsi
Khuyến mãi cho món Hamburger : mua 2 phần bất kì sẽ được 1 pepsi

Tầng 2, siêu thị Khuyến mãi 10% cho pizza nhỏ và tất cả các món khác
coopmart
Khuyến mãi 1 lon coca khi mua 1 pizza loại trung
Khuyến mãi 1 phần bánh mỳ tỏi khi mua 1 phần pizza loại lớn
** Đặc biệt thứ 4 hằng tuần : Khi mua 1 phần pizza loại trung sẽ được compo gồm : 1
nước + 1 khoai tây chiên nhỏ.
248 Nguyễn
Hữu Thọ

Ít nhất 2 chương trình khuyến mãi, giảm giá mỗi tháng, mỗi chương trình sẽ kéo dài 1
tuần
Thông tin về chương trình khuyến mãi sẽ báo với UCSI Vietnam trước 1 tuần thực
hiện

10 Lê Đình
Giảm 15% tổng giá trị hóa đơn cho mỗi lần học viên đến quán sử dụng dịch vụ
Dương
62 Nguyễn văn Gói quà miễn phí khi mua bất kì món hàng nào
Linh
Khi mua hàng mà không gói sẽ được giảm 5% trên hóa đơn
Nhân các ngày lễ đặc biệt: 14/2, 8/3, 1/6, 24/12 : Sẽ được tặng 1 món quà + giảm giá
5% trên tổng hóa đơn.
** Đặc biệt: khi mua hàng vào ngày sinh nhật trùng với trên CMND thì sẽ được giảm
7% trên tổng hóa đơn.

** Đặc biệt: Chương trình giảm giá đặc biệt vào ngày sinh nhật của quán ( ngày
11/12), chương trình kéo dài trong vòng 15 ngày từ 11/12 đến hết ngày 26/12)
+ 1 phần pizza loại lớn + 1 mỳ spagety
+ 1 phần pizza loại trung + 1 khoai tây chiên
+ 1 phần pizza loại nhỏ + 1 salad
Doco Donut &
coffee

89 Thái phiên

Giảm giá 20% khi chọn 1 combo gồm 1 nước và 1 bánh từ 24 loại bánh, 9 loại nước
kem đá xay
Tặng 1 bánh khi mua 5 bánh

15

Ngôi nhà số 6
Coffee

06 Hoàng Văn
Thụ

Giảm giá 20% trên mỗi phần thức uống của học viên
Được áp dụng những gói khuyến mãi khác như:
+ Khi tổ chức party tại quán, học viên được giảm giá 10% trên tổng hóa đơn
+ Ca nhạc hằng tuần vào tối thứ 6. Học viên của UCSI Vietnam được ưu tiên đặt vé và
giảm 10% trên một vé

16

Serve Men shop

371 Lê Duẩn

17

Trà sửa Chuồn
chuồn ớt
Café Không Tên
199
Quán bar Tò vò

24 Nguyễn Chí Giảm 20% tổng giá trị của 1 hóa đơn cho mỗi lần học viên đến quán sử dụng
Thanh
199 Nguyễn Giảm 20% tổng giá trị của 1 hóa đơn cho mỗi lần học viên đến quán sử dụng
Văn Thoại
36 Trần Phú Giảm 20% tổng giá trị của 1 hóa đơn cho mỗi lần học viên đến quán sử dụng

Penguin's Yogurt
Da nang
Café MC

38 Quang
Giảm 10% tổng giá trị của 1 hóa đơn cho mỗi lần học viên đến quán sử dụng
Trung
160 Núi Thành Áp dụng từ 11h30 đến 17h00 hằng ngày
+ Giảm giá 10% trên tổng hóa đơn, internet miễn phí và được copy phim HD miễn phí
+ Uống café sẽ được rửa xe ( nếu có - tùy thuộc vào chương trình của quán)
+ Khi tổ chức sinh nhật tại đây sẽ được 1 món quà cho chủ nhân bữa tiệc
+ Nhiều chương trình khuyến mãi khác, linh hoạt theo từng thời điểm.

14

18
19
20
21

22

Shop quần áo
Saigon Square

68 Chi Lăng

Giảm giá 10%/hóa đơn từ thứ 2 đến thứ 5 hằng tuần

Giảm 5% tổng giá trị của 1 hóa đơn cho mỗi lần học viên đến quán mua hàng

