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7SAT là nền tảng quảng cáo thông qua người ảnh hưởng giúp cho các cá nhân, tổ

chức là đơn vị có sức ảnh hưởng thông qua các kênh mạng xã hội, blog, các kênh

truyền thông khác với mục đích gia tăng nguồn thu nhập của mình bằng việc tham gia

quảng bá trực tuyến các dịch vụ, sản phẩm của Nhà quảng cáo dựa trên nền tảng cung

cấp bởi 7SAT.

Điều 1: Nội dung

Chính sách này quy định về việc hợp tác và thanh toán doanh thu cho hoạt động

quảng cáo cho Advertiser (Nhà quảng cáo) giữa Influencer (Influencer) và nền tảng

tiếp thị Influencer Marketing 7SAT (7SAT). Chính sách có hiệu lực từ ngày 16 tháng

06 năm 2021.

Điều 2: Định nghĩa

Influencer (Đối tác): Đơn vị, cá nhân sở hữu kênh mạng xã hội, blog quảng bá sản

phẩm, dịch vụ của Advertiser và nhận phần thưởng bằng tiền do việc post bài quảng

cáo hoặc doanh thu chia sẻ khi khách hàng thực hiện thành công các hành động như

mua hàng, đăng ký, điền thông tin trên website của Advertiser.

Advertiser (Nhà quảng cáo): Là đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ hợp tác với

7SAT nhằm quảng bá cho Nhà quảng cáo, đẩy mạnh hiệu quả bán hàng, gia tăng dữ

liệu khách hàng tiềm năng thông qua các kênh của Influencer.

Kênh: Là trang mạng xã hội, blog do Influencer vận hành và quản lý, được

Influencer đăng ký để quảng bá chiến dịch.



Trang mạng bán hàng: Là trang mạng do Advertiser vận hành và quản lý nhằm

cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

7SAT Review: Là dịch vụ quảng bá thương hiệu thông qua micro influencer được

vận hành trên nền tảng công nghệ phát triển bởi 7SAT.

7SAT Commerce: Là hình thức thương mại kết hợp giữa 7SAT và Advertiser thông

qua các kênh mạng xã hội thuộc sở hữu của Influencer, trong đó Influencer trực tiếp

tham gia quảng bá và bán sản phẩm/dịch vụ trên trang mạng bán hàng của Advertiser.

Khách Thăm: Khách thăm được hiểu là các cá nhân/ người dùng internet được

chuyển tiếp tới trang thương mại điện tử của Nhà quảng cáo bằng đường dẫn kích hoạt

khi nhấp chuột vào quảng cáo do Influencer đăng trên các kênh quảng cáo của

Influencer.

Nhấp Chuột: Nhấp chuột là việc người dùng kích hoạt đường dẫn liên kết của để

đến với Sản phẩm của Nhà quảng cáo.

Tài Liệu Quảng Cáo: Bao gồm các thông tin về sản phẩm, các chương trình

khuyến mãi của Nhà quảng cáo, tài liệu hướng dẫn tham gia Chiến dịch được cung cấp

bởi 7SAT.

Cookies: Là mã lưu giữ thông tin truy cập của Khách mua hàng do đối tác dẫn vào

trang thương mại điện tử.

Nguyên tắc Nhấp Chuột Cuối Cùng (Last Click): nếu Khách Mua Hàng click

vào một link quảng cáo bất kỳ khác của một Influencer cùng hệ thống 7SAT thì hoa

hồng sẽ được tính cho Influencer cuối cùng.

Nguyên tắc Đơn Hàng Đầu Tiên (First Order): sau khi đơn hàng đầu tiên trong

30 ngày hiệu lực của Cookies xảy ra và thành công, thiết bị của Khách Mua Hàng sẽ

không còn lưu Cookies. Như vậy khi Khách Mua Hàng mua liên tiếp nhiều đơn hàng

mà chỉ click vào link Affiliate 01 lần thì hệ thống sẽ chỉ ghi nhận được 01 đơn hàng.

Đơn Hàng Thành Công: Là đơn hàng mua hàng hóa hoặc dịch vụ được hoàn tất

trên Trang thương mại điện tử trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Khách Mua Hàng

được Influencer dẫn đến Trang thương mại điện tử thông qua các kênh quảng cáo của

Influencer. Đơn Hàng Thành Công không bao gồm các đơn hàng gian lận/giả mạo

hoặc đơn hàng phát sinh từ Hành vi bị cấm. Đơn Hàng Thành Công cũng không bao



gồm đơn hàng bị huỷ hoặc bị người mua từ chối nhận hàng hoặc bị trả hàng trong

vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày nhận hàng.

SEM: Là một loại hình tiếp thị dựa trên Internet liên quan đến việc nghiên cứu, sử

dụng nhiều phương pháp Marketing khác nhau nhằm đưa website của cá nhân/doanh

nghiệp đứng ở vị trí mong muốn trong kết quả tìm kiếm trên Internet.

Nền tảng tiếp thị influencer marketing 7SAT: Là đơn vị trung gian kết nối

Advertiser và Influencer nhằm thông qua Influencer để quảng bá sản phẩm, dịch vụ

của Advertiser đến khách hàng.

Platform: Được hiểu là website, ứng dụng trên mobile, hệ thống làm việc bên trong

tại 7saturday.com và app.7saturday.com.

Điều 3: Quy định về cung cấp thông tin và bảo mật

3.1. Cung cấp thông tin

Khi cung cấp các thông tin cho 7SAT như thông tin cá nhân cần thiết, thông tin về

Kênh sở hữu, thông tin thanh toán bạn phải đảm bảo những thông tin này là chính xác.

7SAT có quyền ngừng hợp tác và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu có dấu hiệu

cung cấp sai thông tin. Trong trường hợp cần thiết, 7SAT có quyền yêu cầu Influencer

cung cấp các văn bản pháp lý để phục vụ cho việc xác nhận thông tin.

3.2. Bảo mật thông tin

Influencer cần bảo mật các thông tin về tài khoản 7SAT của mình và không cung

cấp bất kỳ thông tin gì cho bên thứ ba trừ trường hợp đặc biệt ví dụ như được yêu cầu

bởi cơ quan có thẩm quyền. Việc bảo mật thông tin còn được áp dụng đối với nội dung

công việc, thông tin khách hàng, sản phẩm, chiến dịch quảng cáo, mức thù lao, KPI

nếu thông tin không phải ở dạng công khai.

Điều 4: Quy định về tài khoản mạng xã hội

4.1. Tài khoản chính chủ

Khi đăng ký tham gia nền tảng 7SAT, Influencer phải dùng tài khoản mạng xã hội

của chính mình hoặc nếu là người quản lý, phải cung cấp giấy uỷ quyền hay các tài



liệu chứng thực khác. 7SAT có quyền chấm dứt hợp tác tại thời điểm thông tin vi

phạm được xác nhận mà không phải bồi thường cho Influencer bất kỳ khoản phí nào .

4.2. Yêu cầu về kênh

7SAT chỉ hợp tác với Influencer có tài khoản mạng xã hội đạt ít nhất 3000

followers, không có follower ảo, không có nội dung mang tính kích động bạo lực,

nhạy cảm, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam, vi phạm chính

sách của các mạng xã hội tương ứng.

Điều 5: Hợp đồng hợp tác

Influencer hợp tác với 7SAT theo hình thức thỏa thuận hợp tác lâu dài tính từ thời

điểm Influencer đăng ký trở thành thành viên và được 7SAT phê duyệt tham gia Nền

tảng và xác nhận qua email. Sự hợp tác này chấm dứt khi một bên đơn phương có văn

bản chính thức gửi cho bên kia yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng giấy sẽ được ký

kết tại thời điểm Influencer phát sinh doanh thu và nhận thanh toán lần đầu tiên. Việc

đối soát và thanh toán được quy định tài Điều 10 trong thỏa thuận này.

Điều 6: Quy định về thực hiện công việc

6.1. Khi tham gia công việc

Influencer có quyền đăng ký tham gia thực hiện công việc được hiển thị trên Nền

tảng hay gửi thư mời qua email riêng bởi 7SAT. Khi đồng ý tham gia, Influencer phải

thực hiện đúng các yêu cầu của công việc về thời gian, quy trình làm việc và các yêu

cầu cụ thể về mặt nội dung, hình ảnh. 7SAT có quyền từ chối hợp tác bất kỳ khi nào

trong quá trình thực hiện công việc khi một trong những yếu tố trên bị vi phạm.

Influencer có quyền tra cứu số liệu đối soát hàng tháng được công bố chi tiết trên

Nền tảng của 7SAT tại trang web https://app.7saturday.com và yêu cầu 7SAT cung cấp

các thông tin cần thiết để đảm bảo triển khai cung cấp Dịch vụ và thực hiện kết nối,

trao đổi dữ liệu kịp thời.



6.2. Nội dung, tương tác, đăng bài

Influencer sáng tạo nội dung dựa trên yêu cầu về nội dung của từng công việc. Nội

dung phải do chính Influencer tạo ra trừ trường hợp sử dụng các hình ảnh hay video có

sẵn do Nhà quảng cáo hay 7SAT cung cấp và được nói rõ trong yêu cầu công việc.

Ngoài ra, nội dung không chứa những hình ảnh, từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục

hoặc vi phạm các quy định của pháp luật hay quy định của từng mạng xã hội tương

ứng. 7SAT sẽ không duyệt những bài đăng có nội dung sao chép, trùng lặp với bất kì

một bài đăng nào khác.

Influencer có trách nhiệm gửi nội dung cho 7SAT và Nhà quảng cáo duyệt trước khi

đăng theo đúng lịch trình của chiến dịch. 7SAT có quyền từ chối nội dung Influencer

sáng tạo không đúng yêu cầu, yêu cầu Influencer gỡ bỏ nội dung đăng tải nếu nội dung

chưa được duyệt, hoặc yêu cầu chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu về nội dung của

công việc.

Influencer không được thực hiện việc thu hút like ảo, comment ảo, share ảo làm ảnh

hưởng số lượng tương tác của bài viết, đặc biệt với các chiến dịch theo hình thức CPP

(Cost Per Post).

Influencer cần đăng bài trong khoảng thời gian được yêu cầu, đồng thời tương tác

với các comment trên bài post với nội dung theo định hướng của chiến dịch, kịp thời

xóa bỏ những comment có ngôn từ không phù hợp, gây bất lợi cho Nhà quảng cáo.

7SAT được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm pháp lý, kinh tế liên quan trong
trường hợp: Có bất kỳ sự tranh chấp/khiếu nại về nội dung, kịch bản kinh doanh và
mọi thông tin liên quan đến Nội dung quảng cáo do Influencer cung cấp với Bên thứ
Ba; Các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ và các tranh chấp khác có liên quan trong
quá trình 7SAT hoạt động và cung cấp dịch vụ; Nội dung quảng cáo Influencer vi
phạm các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam trong việc xin các loại giấy
phép và/hoặc Influencer có sự tác động bởi cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam;

7SAT không chịu bất cứ trách nhiệm liên đới nào liên quan đến việc Influencer tiến
hành, quảng bá Dịch vụ sang các Bên thứ ba nào khác;

6.3 Quy định về giữ bài

Influencer có trách nhiệm giữ bài đăng của mình trong vòng ít nhất 03 (ba) tháng

với 7SAT Review và 01 (một) tháng với 7SAT Commerce kể từ ngày đăng bài, trừ khi



có yêu cầu từ 7SAT. Trong những trường hợp bất khả kháng, Influencer phải thông

báo ngay cho 7SAT trong vòng 48h kể từ khi trường hợp bất khả kháng xảy ra.

Trong mọi trường hợp, nếu nội dung đầy đủ của bài viết bị mất và/hoặc không còn

tồn tại trên mọi phương tiện/hình thức thì Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho

Bên A số tiền tương ứng với 100% giá trị bài viết và/hoặc giá trị Hợp đồng mà Bên A

đã thanh toán cho Bên B trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, ngoại trừ các trường hợp

bất khả kháng theo quy định.

Điều 7: Quy định về sử dụng và làm việc trên Platform

7.1 Đăng ký thành viên

Người có ảnh hưởng trên các kênh mạng xã hội (được gọi là Influencer) phải có:

- Sở hữu hoặc quản lý kênh mạng xã hội có lượng người followers, có khả năng

khai thác quảng cáo

- Có khả năng tạo nội dung bằng bài viết, video để quảng bá cho sản phẩm dịch vụ

của doanh nghiệp.

- Nội dung đăng tải không vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục (ví dụ:

khiêu dâm, bạo lực, chính trị nhạy cảm).

7.2 Kết nối kênh mới

Influencer có thể nối các kênh mạng xã hội có khả năng quảng cáo, truyền bá thông

điệp bằng hình ảnh hoặc video như: Instagram, Youtube. Điều kiện để duyệt Kênh

được áp dụng như sau: Facebook có tối thiểu 3,000 followers, Instagram có tối thiểu

5,000 followers, kênh Youtube có tối thiểu 10,000 followers, TikTok có tối thiểu

10,000 followers.

7.3 Cập nhật và xác nhận thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân bao gồm:

- Họ và tên, giới tính, địa chỉ

- Email, số điện thoại.

- Ảnh chụp chứng minh thư mặt trước, mặt sau, ảnh chụp cầm chứng minh thư

mặt trước.



Những thông tin cá nhân được cập nhật và xác nhận phải là thông tin chính chủ và

hợp lệ của tài khoản đăng ký trên Platform.

7.4 Cập nhật thông tin gửi hàng

Thông tin gửi hàng phải chính xác, đầy đủ vì đây là địa chỉ nhận sản phẩm, voucher

dịch vụ nhằm phục vụ cho công việc của Influencer.

7.5 Cập nhật thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán bao gồm:

- Họ và tên chủ tài khoản.

- Số tài khoản ngân hàng.

- Tên ngân hàng và chi nhánh ngân hàng.

Những thông tin này phải cung cấp đầy đủ, chuẩn xác, là căn cứ để nhận thanh

toán. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu không nhận được tiền thanh toán do sai

sót về thông tin thanh toán khai báo.

7.6 Đăng ký nhận công việc

Influencer đọc và chọn lọc công việc phù hợp với sở thích, kiến thức, chuyên môn

của mình; nắm rõ thông tin của công việc về hình thức - thời gian thực hiện, sản phẩm

hoặc dịch vụ và phần thưởng để đăng ký công việc phù hợp.

7.7 Gửi nội dung draft với dịch vụ 7SAT Review

Sau khi được đồng ý nhận việc, Influencer phải thực hiện việc theo nội dung của

chiến dịch. Nội dung draft phải tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của công việc. Việc

gửi nội dung draft phải được thực hiện trên platform trong thời gian quy định.

Influencer có nghĩa vụ thực hiện việc chỉnh sửa draft theo các yêu cầu của công ty

hoặc nhãn hàng cho đến khi được duyệt.

7.8 Gửi link bài viết và yêu cầu duyệt với dịch vụ 7SAT Review

Sau khi đăng bài, Influencer phải cung cấp link bài viết trên Platform để làm căn cứ

duyệt hoàn thành công việc.

7.9 . Phương pháp theo dõi



7SAT và Influencer đồng ý rằng việc theo dõi và báo cáo sẽ được tiến hành bởi Hệ

thống của 7SAT (app.7saturday.com) bằng cách sử dụng Cookies trên trình duyệt của

người dùng để truy ngược giao dịch về Influencer và sử dụng thiết bị hoặc phần mềm

định danh để theo dõi giao dịch được thực hiện ở Sàn giao dịch thương mại điện tử

Shopee.

Một giao dịch Influencer được hưởng hoa hồng là giao dịch thỏa đồng thời Nguyên

Tắc Nhấp Chuột Cuối Cùng và Nguyên Tắc Đơn Hàng Đầu Tiên.

Thời gian lưu Cookie là 07 ngày đối với Mobile App và 30 ngày đối với PC.

Cookie sẽ bị ghi đè bởi các kênh quảng cáo khác từ kênh quảng cáo chính thức

Shopee.

Bạn có thể đăng nhập vào Influencer App để xem khoản Hoa Hồng đã tích lũy của

mình sau khi các Giao Dịch Hợp Lệ được thực hiện và khoản thanh toán Hoa Hồng

đầu tiên đã được thực hiện.

Một giao dịch Influencer được hưởng hoa hồng là giao dịch thỏa đồng thời Nguyên

Tắc Nhấp Chuột Cuối Cùng và Nguyên Tắc Đơn Hàng Đầu Tiên.

Điều 8: Các vi phạm trong việc thực hiện công việc và chế tài

8.1 Đã đăng ký được nhận việc nhưng hủy bỏ

Influencer có tài khoản đăng đăng ký công việc thành công nhưng hủy bỏ không

thực hiện công việc:

- Lần thứ nhất: tài khoản đăng ký sẽ bị đóng băng 01 tháng, tài khoản đăng ký

này sẽ không có quyền đăng ký bất kỳ công việc nào trên Platform.

- Lần thứ hai: tài khoản sẽ bị đóng băng vĩnh viễn.

8.2 Thực hiện công việc không đúng kỳ hạn

Influencer đã đăng ký tài khoản, đã nhận thực hiện công việc nhưng việc thực hiện

bao gồm đến địa điểm check-in (nếu có), gửi draft (nếu có), đăng bài không đúng kỳ

hạn sẽ:

- Lần thứ nhất: Bộ phận Account sẽ nhắc nhở, thúc đẩy Influencer hoàn thành

công việc.



- Lần thứ hai: Tài khoản đăng ký sẽ bị đóng băng 02 tuần.

- Lần thứ ba: Tài khoản đăng ký sẽ bị đóng băng 1 tháng.

- Lần thứ tư: Bị đóng băng tài khoản vĩnh viễn.

*Chú ý: trong khi tài khoản bị đóng băng, Influencer không được đăng ký nhận

công việc mới, sẽ bị từ chối tất cả các công việc đang đăng ký trong thời điểm vi

phạm, vẫn được nhận các khoản thanh toán nếu có số dư tài khoản đủ điều kiện thanh

toán.

8.3 Nhận sản phẩm nhưng không thực hiện công việc giao

Influencer đã đăng ký công việc, đã được nhà quảng cáo chọn và nhận sản phẩm

nhưng không thực hiện công việc được giao nếu vi phạm 01 lần sẽ bị xóa khỏi

Platform vĩnh viễn. Đồng thời, Influencer có trách nhiệm gửi trả lại sản phẩm trong

vòng 7 ngày từ khi nhân được sản phẩm ở trạng thái chưa bị sử dụng hoặc hoàn trả lại

bằng tiền cho công ty với giá trị tương đương với phần thưởng đã nhận.

Nếu có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, 7SAT sẽ làm việc với cơ quan chức

năng để yêu cầu xử lý hành chính hay hình sự tuỳ theo giá trị của sản phẩm.

8.4 Hoạt động không được phép thực hiện

Influencer không được phép sử dụng từ khóa chứa tên của Nhà quảng cáo để chạy

quảng cáo kể cả cụm từ longtail có tên của Nhà quảng cáo nhầm gây nhầm lẫn với

hoạt động chính thức của Nhà quảng cáo.

Influencer không được phép sử dụng tên thương hiệu Shopee để tạo group, fanpage,

website… hoặc bất kỳ hình thức nào để truyền thông.

Influencer không được tự xây dựng shop bán hàng trên Trang mạng điện tử và tự

mua hàng để nhận hoa hồng cũng như sử dụng hoạt động đầu cơ mua đi bán lại các

sản phẩm của Trang mạng điện tử.

Bạn đồng ý và cam kết rằng bạn chỉ sử dụng các phương thức và kỹ thuật hợp pháp

để giới thiệu, quảng bá Đường Dẫn Liên Kết trên các Trang Điện Tử Hợp Lệ của bạn

và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về các giới thiệu và quảng bá đó. Trong quá trình

giới thiệu hoặc quảng bá, bạn cam kết chỉ liên hệ với những cá nhân đã cho phép bạn

được liên hệ trực tiếp và sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi lôi kéo, gạ gẫm, ép



buộc hoặc bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào khi thực hiện các công việc được quy định

tại Điều Khoản Tham Gia Chiến Dịch của từng Nhà quảng cáo. Bạn cũng cam đoan,

đảm bảo và cam kết rằng bạn sẽ không, dù trực tiếp hay gián tiếp, cố ý hay vô ý, thực

hiện bất kỳ hành vi nào, theo quan điểm của 7SAT là lừa đảo và nhằm trục lợi chi phí

của 7SAT (ngoài phạm vi của các Điều Khoản Tham Gia Chiến Dịch) khi tham gia

vào Chiến Dịch này.

8.5 Có hành vi không đúng mực khác

Influencer có hành vi không đúng mực dưới đây sẽ bị đóng băng tài khoản trong 02

tuần, 01 tháng hoặc bị huỷ tài khoản vĩnh viễn (tùy theo mức độ):

- Cố ý đăng tải nội dung gây ảnh hưởng đến thương hiệu của nhà quảng cáo, đối

thủ cạnh tranh, nội dung có yếu tố nhạy cảm, liên quan đến chính trị, tôn giáo.

- Sử dụng hình ảnh, video quảng cáo sai yêu cầu, hình ảnh nhạy cảm, khiêu

dâm…

Trường hợp Influencer vi phạm các nội dung công việc đã thỏa thuận gây thiệt hại

và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của 7SAT và Nhà quảng cáo thì 7SAT có

quyền như sau:

- Giữ lại toàn bộ hoa hồng thanh toán cho Influencer trong tháng phát sinh vi

phạm;

- Giữ lại toàn bộ khoản nghĩa vụ của 7SAT phải thanh toán cho Influencer nhưng

chưa được thực hiện;

- Chấm dứt và dừng việc hợp tác với Influencer một cách vô điều kiện, yêu cầu

Influencer phải chịu bồi hoàn và phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9: Doanh thu của Influencer

9.1. Doanh thu CPP (Cost per Post)

Doanh thu CPP: là số tiền Influencer nhận được cho mỗi bài viết quảng cáo cho

Nhà quảng cáo trên Kênh của mình trong các chiến dịch có phần thưởng là tiền mặt.



9.2. Doanh thu CPS (Cost Per Sales)

Giá trị hàng hoá: Là giá trị hàng hóa mà Khách trả cho Nhà quảng cáo để mua

hàng và sử dụng dịch vụ được niêm yết trên Trang mạng bán hàng không bao gồm chi

phí phát sinh của việc mua bán hàng như phí vận chuyển, thanh toán, thuế.

Tỷ lệ chia sẻ: Là tỷ lệ chia sẻ (%) của giá trị đơn hàng chia sẻ cho Influencer của

7SAT. Tỷ lệ này được quy định phụ thuộc theo mặt hàng.

Doanh thu CPS: là tổng tất cả các Giá trị đơn hàng mà Khách thăm do Influencer

dẫn đến Trang thương mại điện tử, được tính trong một khoảng thời gian nhất định

(được ghi trên Platform), nhân với tỷ lệ chia sẻ của mặt hàng tương ứng. Công thức

tính như dưới đây:

Doanh thu CPS = Tổng hàng hóa * (Giá trị thuần của đơn hàng * Tỷ lệ hoa hồng)

Trong đó: Giá trị thuần của đơn hàng = [Tiền khách hàng trả - (Phí vận chuyển +

khoản giảm giá nếu có]

Chi tiết thông tin tỷ lệ chia sẻ được cập nhật trên app.7saturday.com

9.3  Doanh thu CPL (Cost per Lead)

Đơn giá CPL: Là đơn giá cho một hành động. Ví dụ như Đăng ký tài khoản, điền

form thông tin… trả cho Influencer khi Khách mà Influencer dẫn đến thực hiện thành

công hành động trên. Đơn giá CPL này được ghi rõ với từng chiến dịch quảng cáo

(Đơn giá CPL không bao gồm VAT).

Số lượng chuyển đổi: là số lượng hành động thành công được Nhà cung cấp phê

duyệt.

Doanh thu CPL được tính bằng tích Số lượng hành động nhân với doanh thu CPL,

tính theo công thức:

Doanh thu CPL = Đơn giá CPL  * Số lượng chuyển đổi



9.4. Doanh thu CPC (Cost per Click)

Đơn giá CPC: là đơn giá cho một hành động click chuột lên banner quảng cáo

được cung cấp của Nhà cung cấp mà Influencer gắn lên Trang mạng của mình. Đơn

giá CPC này được ghi rõ với từng chiến dịch quảng cáo (Đơn giá CPC không bao gồm

VAT).

Số lượng click: là số lượng click chuột dẫn đến Trang mạng bán hàng của Nhà

cung cấp thông qua đường link được tạo của chiến dịch quảng cáo.

Doanh thu CPC được tính bằng tích Số lượng click nhân với đơn giá CPC, tính theo

công thức:

Doanh thu CPC  =  Đơn giá CPC  * Số lượng click

9.5. Tổng doanh thu cho Influencer

Tổng Doanh thu đối tác hưởng: là tổng các doanh thu phát sinh được nêu trong

Điều 2, tính theo công thức:

Tổng Doanh thu cho Influencer = Doanh thu CPP + Doanh thu CPS + Doanh thu

CPL + Doanh thu CPC

Số tiền thanh toán cho Influencer:

- Đối với Influencer là cá nhân: Số tiền thanh toán là số tiền tính sau khi lấy

Tổng Doanh thu đối tác hưởng trừ đi thuế Thu nhập cá nhân (Bên A thay Bên B nộp

vào NSNN), tính theo công thức:

Số tiền thanh toán cho Influencer = Tổng Doanh thu đối tác hưởng – Thuế TNCN

Trong đó, phần thuế TNCN sẽ được tính bằng 10% Tổng Doanh thu đối tác hưởng

nếu Tổng Doanh thu đối tác hường >=2.000.000 VNĐ/tháng. Nếu Tổng doanh thu đối

tác hưởng nhỏ hơn 2 triệu VND sẽ không bị tính thuế.

Đối với Influencer là doanh nghiệp: Số tiền thanh toán là số tiền tính sau khi lấy

Tổng Doanh thu đối tác hưởng cộng với 10% thuế Giá trị gia tăng, tính theo công

thức:



Số tiền thanh toán cho Influencer = Tổng Doanh thu đối tác hưởng +10% VAT

Điều 10: Quy định về đối soát và thanh toán

10.1. Quy định về đối soát

- Chu kỳ đối soát với các Influencer được tiến hành theo tháng. Số liệu được tính

từ 00h00 ngày đầu tiên đến 23h59 ngày cuối cùng của tháng phát sinh doanh thu.

- Biên bản đối soát: Căn cứ trên số liệu 7SAT thống nhất số liệu với Advertiser

được cập nhật trên Platform.

- Đối với Doanh thu CPP (Review): Vào ngày mùng 10 tháng kế tiếp, 7SAT sẽ

gửi Biên bản đối soát cho Influencer thông báo kết quả thực hiện được trong tháng

trước. Influencer kiểm tra và xác nhận lại qua email nội dung Biên bản đối soát để làm

cơ sở tiến hành thủ tục thanh toán. Riêng với các Influencer là doanh nghiệp sẽ phải

ký và gửi lại Biên bản đối soát. Lưu ý: Vào ngày mùng 6 tháng T+1, 7SAT sẽ gửi cho

Influencer 2 bản cứng Hợp đồng trong trường hợp Influencer có phát sinh doanh thu

và chưa có Hợp đồng với 7SAT. Influencer có trách nhiệm ký đủ và chuyển lại 7SAT 1

bản cứng trước ngày 13 tháng T+1 để được nhận thanh toán vào ngày 15 tháng T+1.

- Đối với Doanh thu CPS (Commerce): Vào ngày mùng 12 tháng T+2, 7SAT sẽ

gửi Biên bản đối soát cho Influencer thông báo kết quả thực hiện được trong tháng T0.

Influencer kiểm tra và xác nhận lại qua email nội dung Biên bản đối soát để làm cơ sở

tiến hành thủ tục thanh toán. Lưu ý: Vào ngày mùng 10 tháng T+2, 7SAT sẽ gửi cho

Influencer 2 bản cứng Hợp đồng trong trường hợp Influencer có phát sinh doanh thu

và chưa có Hợp đồng với 7SAT. Influencer có trách nhiệm ký đủ và chuyển lại 7SAT 1

bản cứng trước ngày 17 tháng T+2 để được nhận thanh toán vào ngày 20 tháng T+2.

10.2. Quy định về thanh toán

Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng, 7SAT sẽ tiến hành thủ tục đối soát và thanh

toán cho Influencer. Để thanh toán, doanh thu của Influencer chỉ cần đạt tối thiểu hạn

mức 200.000 VNĐ/1 kỳ thanh toán. 7SAT sẽ cộng dồn vào tháng tiếp theo nếu chưa

đủ hạn mức thanh toán. Việc thanh toán sẽ chỉ được thực hiện khi hợp đồng bản cứng

đã được ký kết.



Doanh thu thực nhận của Influencer bằng 100% doanh thu trong tháng trừ đi các

khoản thanh toán tạm (nếu có), thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ khác (nếu

có).

7SAT sẽ áp dụng việc khấu trừ một phần doanh thu để nộp hộ thuế TNCN đối với

các Influencer cá nhân (khoản thuế này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy

định của pháp luật).

Hình thức thanh toán: Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng 7SAT miễn phí toàn bộ

chi chí chuyển tiền cho các Influencer.

Cập nhật thông tin: Influencer thực hiện cập nhật thông tin thanh toán trước ngày

05 hàng tháng, mọi trường hợp không cập nhật thông tin thanh toán, hoặc cập nhật

không đúng quy định, thanh toán tự động được cộng dồn sang tháng kế tiếp.

10.3. Các trường hợp không đúng lịch

Nếu những ngày thuộc chu kỳ đối soát, thanh toán trùng vào ngày nghỉ/ngày lễ thì

việc đối soát, thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.

Trong trường hợp do các nguyên nhân khách quan (lỗi kỹ thuật, hệ thống, chỉ số

nghiệm thu,…) dẫn đến việc 7SAT chậm thanh toán cho Influencer, thời hạn thanh

toán sẽ được gia hạn sang các tháng sau.

Điều 11: Quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ

11.1 Bản quyền và sở hữu trí tuệ thuộc 7SAT

Thương hiệu mang tên 7SAT, logo của 7SAT và các sản phẩm dịch vụ thuộc 7SAT,

các thương hiệu và tài sản trí tuệ sở hữu bởi 7SAT như sản phẩm phần mềm, tài liệu

truyền thông, bán hàng... là tài sản trí tuệ của 7SAT. Influencer không được tự ý sử

dụng những thông tin này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản chính thức từ 7SAT.

11.2. Sở hữu trí tuệ thuộc Nhà quảng cáo

Influencer không được sử dụng các tài liệu thuộc sở hữu trí tuệ của Nhà quảng cáo

được cung cấp cho Influencer cho mục đích hợp tác công việc này vào các mục đích

khác.



Trong quá trình đăng ký tham gia, thực hiện chiến dịch, đối soát và thanh toán, nếu

có yêu cầu gì, Influencer có thể liên lạc để được hỗ trợ ngay qua:

Email: influencer@7saturday.com

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/7saturdayvietnam/

Website: https://7saturday.com

Điều 12: Giải quyết tranh chấp

- Trong quá trình thực hiện công việc hai Bên cần chủ động thông báo cho nhau
biết tiến độ thực hiện công việc. Nếu có bất kỳ vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến
việc thực hiện công việc, các Bên phải kịp thời thông báo cho nhau bằng văn bản
cùng bàn bạc tìm biện pháp giải quyết trên cơ sở thương lượng và tôn trọng
quyền lợi của nhau, nhằm khắc phục và giảm thiểu rủi ro.

- Nếu các Bên không tự hoà giải được trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày
nhận văn bản thông báo thì vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung Tâm
Trọng Tài Quốc Tế Bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để
giải quyết theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này và quy định của pháp
luật Việt Nam. Địa điểm trọng tài là nơi nguyên đơn đặt trụ sở. Ngôn ngữ Trọng
tài là tiếng Việt. Quyết định Trọng tài có giá trị ràng buộc các Bên thi hành.
Trong thời gian Trọng tài chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi
hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo qui định của Chính sách này. Án phí
và các chi phí liên quan bao gồm cả phí luật sư do Bên thua kiện chịu.

Điều 13: Trách nhiệm bồi thường

- Nếu Influencer vi phạm các nghĩa vụ như đã quy định trong Chính sách thì
Influencer sẽ bị cắt toàn bộ doanh thu những chiến dịch vi phạm trong thời gian
thực hiện hành vi này.

- Khi có hành vi vi phạm gây thiệt hại cho 7SAT và các đối tác của 7SAT,
Influencer phải bồi thường toàn bộ các chi phí liên quan đến thiệt hại do
Influencer gây ra cho 7SAT các đối tác mà 7SAT có trách nhiệm liên đới (bao
gồm cả chi phí khắc phục, án phí, lệ phí...)

Điều 14: Điều khoản chung

- Việc một Bên chấp nhận hay miễn trừ Bên kia khỏi nghĩa vụ nào không có
nghĩa là miễn trừ Bên đó khỏi các nghĩa vụ khác trong Chính sách.
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- Các tài liệu kèm theo (nếu có) có sự đồng ý và thống nhất giữa Các Bên
được xem là một phần của Chính sách và có hiệu lực pháp lý tương đương
với Chính sách. Tất cả các điều khoản và điều kiện, ngoại trừ những mô tả về
dịch vụ, được thể hiện trong các hóa đơn, biểu mẫu hoặc các tài liệu tương tự
do Influencer phát hành không có hiệu lực áp dụng đối với 7SAT. Các Bên
cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong Chính
sách. Trong trường hợp có sự thay đổi, Các Bên sẽ tiến hành bàn bạc, thỏa
thuận và đi đến thống nhất bằng văn bản.


