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Trần Hưng Đạo THPT <thpt.tranhungdao.khaothi@gmail.com>

RE: CHUONG TRINH TRO GIA FX580VNX
1 thư

KTCG - Phan Van Liem <liem@bitex.com.vn> 11:52 29 tháng 6, 2020
Tới: thpt.tranhungdao.khaothi@gmail.com
Cc: DTGD- Van Thap <thapnv@bitex.com.vn>, DTGD - Nguyen Thi Cam Thu <thuntc@bitex.com.vn>

 

Chương trình giảm 50% máy tính cầm tay CASIO dành cho Giáo viên - Công ty
BITEX

 

            Kính gửi Thầy Hà

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây (BITEX) – NPP độc quyền máy tính CASIO tại Việt Nam.

Với tình trạng hiện nay máy tính GIẢ rất khó lường trên thị trường và trong học đường gây  nguy hại đối
với việc dạy, học của học sinh và giáo viên. Em xin gửi quý thầy cô một đoạn video về những rủi ro của việc sử
dụng nhầm máy tính GIẢ và cách nhận biết máy CASIO GIẢ : https://youtu.be/GkwPIvt71DQ

Để tạo điều kiện tốt hơn cho quý thầy cô trang bị được máy tính chính hãng hỗ trợ trong công tác giảng dạy,
bảo đảm không sử dụng phải các loại máy tính giả không chất lượng gây ra các rủi ro không đáng có ảnh hưởng
đến việc dạy học .

 

Nay, công ty Bitex thông báo các chương trình hỗ trợ giá máy tính cho Giáo viên như sau:

 

 

Tên Chương
Trình Điều kiện Tặng kèm Giá bán Cách thức đăng ký

Sản phẩm bổ trợ
khuyên dùng

(Giảm đồng loạt
30%)

 

1.      Chương
trình trợ giá
50%

Máy tính fx-
580VNX

Mỗi giáo viên
Toán, Lý,
Hóa, Sinh

được đăng ký
mua 1 máy

(Chưa tham gia
chương trình

này từ
T07/2019 –

nay)

Tặng 1 sách “HDSD
máy tính CASIO fx-
580VNX” trị giá
120.000đ do TS.
Nguyễn Thái Sơn
biên soạn       

683.000 è
340.000

Tải form đăng ký tại:
http://bit.ly/maucasio
và làm theo hương dẫn trong
file.

 

èGửi danh sách đã lập về mail
trong form đăng ký hoặc đăng
tải lên link :

http://bit.ly/dangkycasio

 
150.000đ

è 105.000

 

Voucher mua bút
Nhật PiLot trợ giá
50%.

 

 

Bộ voucher giảm giá  

https://youtu.be/GkwPIvt71DQ
http://bit.ly/maucasio
http://bit.ly/dangkycasio
https://diendantoancasio.com/sachgiainhanh/
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120.000đ

è 84.000

các sản phẩm khác

2.      2.Chương trình
trợ giá 50% Máy
tính fx-570VN
PLUS

Mỗi giáo viên
Toán, Lý,
Hóa, Sinh

được đăng ký
mua 1 máy.

 
543.000

è 270.000

180.000đ è126.000

 

3.      Chương trình ưu đãi thông
thường

Máy tính fx-580VNX

683.000 è 590.000

Thông báo tổng số máy cần cho NV hỗ trợ.

Hoặc qua link: http://bit.ly/vcmtkdth4.      Chương trình ưu đãi thông
thường

Máy tính fx-570VN+

540.000 è 490.000

                                                                         

Lưu ý: mỗi giáo viên bộ môn Toán, Lý, Hóa,Sinh và Toán Tin được trợ giá 02 model mỗi model 1 máy xem
bảng giá mục số 1 và 2.

 

Các sản phẩm Máy Tính CASIO điều được hưởng chế độ bảo hành 7 Năm.

Kính nhờ thầy cô sẽ chia sẽ thông tin đến tất cả các Giáo Viên thuộc các tổ Toán, Lý, Hóa, Sinh để cùng biết
thông tin và tham gia chương trình.

Mọi thông tin thắc mắc về chương trình vui lòng liên hệ lại theo:

Tổng đài hotline: 0938 52 54 56

Phone /zalo: 0901 865 000

Hoặc truy cập  http://bit.ly/dangkycasio để lại thông tin sẽ được hỗ trợ chi tiết.

Trân trọng cảm ơn quý Thầy Cô.

 

 

Đây là các tính năng nỗi trội của Fx-580VNX so với các dòng máy khác (Fx570VN Plus, Vinacal...)

http://bit.ly/vcmtkdth
http://bit.ly/dangkycasio
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ĐƯỢC BỘ GD&ĐT CHO PHÉP MANG VÀO PHÒNG THI

ĐỐI VỚI TOÁN THPT

Tốc độ xử lí vượt trội
Cực trị của hàm số bậc ba
Giải hệ phương trình bậc nhất 4 ẩn
Giải phương trình bậc 4
45 dòng giá trị cho table
Chỉnh sửa trực tiếp giá trị x trong bảng giá trị TABLE
Tính góc giữa hai Vectơ
Phần thực và phần ảo của số phức
Tính số trung vị, phương sai và hiển thị bảng danh sách các giá trị thống kê
47 hằng số khoa học

ĐỐI VỚI TOÁN THCS

Kiểm tra số nguyên tố có 4 chữ số
Báo vô nghiệm trong giải phương trình bậc 2
Lưu thương và dư trong phép chia
Kiểm tra đúng/sai

VỚI NHIỀU TIỆN ÍCH DÀNH RIÊNG CHO GIÁO DỤC VN

Ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh
Giao diện dễ sử dụng
Lớp sơn trên phím bền màu

Mời Thầy/Cô xem chi tiết tại: http://youtube.com/diendantoancasiochannel
 

Phan Văn Liêm

Quản lý khu vực - Area Supervisor

------------------------

 
BINH TAY IMPORT EXPORT J.S.C
Add : 16 Trinh Hoai Duc, Ward 13,  Dist 5, HCMC.
Website: bitex.com.vn
Email: liem@bitex.com.vn

 

Thư điện tử này và những tập tin được gửi kèm là những thông tin bí mật và được sử dụng riêng hoặc gửi đích danh cho người nhận trên. Nếu như quý vị nhận thư
này này do sai sót, vui lòng thông báo ngay cho người gửi. Bất cứ sự tiết lộ, sao chép, phân phát nội dung hoàn toàn bị cấm và phạm luật nếu không được sự đồng ý
của người gửi. Người nhận cần kiểm tra thư này và các tập tin đính kèm để loại bỏ nguy cơ gây hại (virus máy tính). Công ty không chịu trách nhiệm đến những hư
hại bởi virus máy tính gây ra từ những tập tin chuyển kèm theo thư này.

 

http://youtube.com/diendantoancasiochannel
https://www.google.com/maps/search/16+Trinh+Hoai+Duc?entry=gmail&source=g
http://www.bitex.com.vn/
mailto:liem@bitex.com.vn


29/6/2020 Gmail - RE: CHUONG TRINH TRO GIA FX580VNX

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b2a85d7cd7&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1670807551054685286&simpl=msg-f%3A1670807… 4/4

Virus-free. www.avast.com

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient&utm_term=icon
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient&utm_term=link

