
ប្រា�ក់់បងិ្វិ�លប្រា�លប់មក់វិញិនៃ�ដូូណា�់សរុបុ
ទទួល�� ប្រា�ក់់បងិ្វិ�លប្រា�លប់មក់វិញិ $75
ពេ�លដែ�លអ្ននកទិញិពេ�ៅនំំ�ូណាត់់ Dawn® និំង 
ពេ��ង�ំ�ងនំំ�ូណាត់់សដែ�ែ ក Bakery Essentials™ ជាតិ់អូ្នលីកខ្ពពស់
ទទួល��ការុផ្តតល់ជូូ�ប្រា�ក់់បងិ្វិ�លប្រា�លប់មក់វិញិចំំ�ួ� $75 ពេ�លដែដូលអ្ននក់ទ�ញពេ�ពេលើវិក័ិ់�យបប្រា�ដែ�មួយចាប់�ើនៃ�ៃទើ 1 ដែ�មើនា ដូល់នៃ�ៃទើ

 នៃ�ៃទើ 30 ដែ�ក់ញ្ញាា  ឆ្នាំន  ំ2020

• ការ�ញ្ជាា ទិញិពេនំះ�ត់វូរ�ួ�ញ្ចូូលូនូំវពេ�ៅនំំ�ូណាត់់មានំយីីពេ� Dawn យ៉ាា ងពេ�ចណាស់�យួី៖ ពេ�ៅនំំ�ូណាត់់លាយីពេ�សចថ្មីីី ពេ�ៅនំំ�ូណាត់់ពេខ្ពកខារ៉ាា
ដែ�លរស់ជាតិ់ប្រៃ��ពេសរចីាស់ដែ��ថ្មីីី ពេ�ៅនំំ�ូណាត់់ពេខ្ពករ�ូរ៉ាងកា�ំីី�កហ� ពេ�ៅនំំ�ូណាត់់ពេខ្ពក�ូ�ូ�ូ�រ ីនិំង/ឬ ពេ�ៅនំំ�ូណាត់់ពេខ្ពកឆឺ�រ ី

• យ៉ាា ងពេ�ចណាស់ 4 ពេកសប្រៃនំពេ��ង�ំ�ងនំំ�ូណាត់់សដែ�ែ ក Bakery Essentials™ ជាតិ់អូ្នលីកខ្ពពស់

ដូើម្បើជូួយ
ជូាដូនៃគូជូាមួយអ្ន្�ក់

ក់្�ុង្វិសភា�ធម្ម�ា�្មើ
 យើង្វិ�្ញុំ�ឹង្វិប�្�ផ្ត្�ល់
ប្រុាក់់បង្វិ្វិ�លជូូ�វិ�ញសម្រុាប់

ដូូណា�់សរុុប $75 រុបស់
យើង្វិ រុហូ�ដូល់�្ង្វិនៃទើ

 30 �ដែក់ញ្ញា ឆ្�ាំ 
2020។



ពេមៅ�ំដូូណា�់
ទំ��ញ # បរុយិាយ
02503698 DAWN EXCEPTIONAL SOURDOUGH RAISED DONUT MIX 50#

02501923 DAWN EXCEPTIONAL SALTED CARAMEL OLD FASHIONED MIX 50#

00006874 DAWN EXCEPTIONAL MAJESTIC BLUEBERRY MIX 50#

01100370 DAWN EXCEPTIONAL MAJESTIC RED VELVET MIX 50#

00007070 DAWN EXCEPTIONAL MAJESTIC CHERRY MIX 50#

DONUT FRY SHORTENING
ទំ��ញ # បរុយិាយ
2505404 BAKERY ESSENTIALS HIGH OLEIC SOY DONUT FRY SHORTENING A 50#

  - ឬ -
2504323 BAKERY ESSENTIALS HIGH OLEIC SOY DONUT FRY SHORTENING B 50#

លក់ខ��ណឌ  & ការុអ្ន�ុវិ�ត�៍
មានំដែត់អ្នតិ់ថិ្មីជនំផលិត់ក�ផី្ទាា ល់ប្រៃ�ឯករ៉ាជយ�ា�ពេណាះ ះដែ�លមានំសិទិធទិទិលួបានំការផែល់ជូនំពេនំះ។  ការផែល់ជូនំពេនំះលអ��ពេសីរ ពេ�ពេ�លដែ�លមានំការទិញិពេ�ៅនំំ�ូណាត់់យីីពេ� Dawn �យួីឬពេ�ចីនំ ���ទាំងំយ៉ាា ងពេ�ចណាស់Bakery Essentials™ High Oleic 
Soy Donut Fry Shortening ចំនួំនំ 4 ពេកសពេ�ពេលីវកិ័�យី��ត់ដែត់�យួី ចា�់�ីប្រៃថ្មីៃទិ ី1 ដែខ្ព�ិនា �ល់ ប្រៃថ្មីៃទិ ី5 ដែខ្ព�ិថ្មី�នា ឆ្នាំន  ំ2020។  ការផែល់ជូនំពេនំះ�ិនំអាចរ�ួ�ញ្ចូូលូជា�យួីនឹំង�បាក់�ងិិល�ត់ល�់ពេផេងៗ ក�វីធីិី�ញ្ចូូ�ះត់ប្រៃ�� ឬការផែល់ត់ប្រៃ���ិពេសសណា�យួីពេ�យីី។ 
អ្ននកដែចកចាយី អ្ននកពេបាះ��ំ �ណាែ ញ�ងលក់នំំ��ត់ អ្ននកជា�់កិចសូនំាទិញិសិទិធ អាជីវក�មីានំពេ�ចីនំទិតីាំងំ និំងពេរ៉ាងច�កផលិត់ �ិនំមានំសិទិធកន�ងការចូលរ�ួពេ�យីី។ វកិ័�យី��ត់ដែត់�យួី�ីអ្ននកដែចកចាយីមានំអាជីា��ះរ�ស់ Dawn �ត់វូភ្ជាា �់�កជា�យួីទិរំង់ដែ���ទិ�បាក់�ងិិ
ល�ត់ល�់�កវញិ ���ទាំងំមានំពេលខ្ពទិនិំំញរ�ស់ Dawn ពេ�ីះអ្នតិ់ថិ្មីជនំផលិត់ក�ផី្ទាា ល់ប្រៃ� និំងពេ�ីះអ្ននកដែចកចាយី មានំច�ះកាល�រពិេចេទិប្រៃនំការទិញិ�តឹ់��ត់វូ និំងមានំវាយី�តាំសំគាល់ �តឹ់�ប្រៃថ្មីៃទិ ី30 ដែខ្ព �ិថ្មី�នា ឆ្នាំន 2ំ020 ។  ស�ូរង់ចា�ីំរសប្តាែ ហច៍ា�់�ីប្រៃថ្មីៃដែ�ល�លូ�បទាំ
នំ���ត់�ត់វូបានំពេផីី ស�មា�់វកិ�យី��ត់។ �បាក់�ងិិល�ត់ល�់�កវញិពេនំះបានំដែត់�ែងស�មា�់អ្នតិ់ថិ្មីជនំមាន ក់។ Dawn ស�ូរកាសិទិធកិន�ងការ�ដែនំែ� ឬល��ពេចាលផលិត់ផល�ីតាំរ៉ាងប្រៃនំផលិត់ផលពេ�យីរ�ួ�ញ្ចូូលូទាំងំកន�ងការផែល់ជូនំពេនំះ ���ទាំងំរកាសិទិធកិន�ងការពេធីិីការដែកដែ�� 
ឬ�ញ្ចូ�់ូការផែល់ជូនំពេនំះ���់ពេ�ល។  ការផែល់ជូនំពេនំះ�ិនំអាចអ្ននំ�វត់ែពេ�ពេលីការពេ�ះ�ូរទិនិំំញ ឬ SKUs ដែ�លផ្ទាអ កការផលិត់ពេនាះពេ�យីី។ ការផែល់ជូនំទិ�កជាពេមាឃៈៈ ពេ�កដែនំ�ងមានំការ��ឃាត់់ ការយីក�នំធ ឬ�ទិ�ញ្ចូញត់ែិពេផេងៗ។

ចូំលពេ�កា�់ dawnfoods.com សប្រា�ប់គំ����ីើៗ។

4. �លូ�បទាំនំ���ត់ប្រៃនំ�បាក់�ងិិល�ត់ល�់�កវញិនឹំង�ត់វូពេផីីពេ� ឬ�នាា �់�ី នៃ�ៃទើ 30 ដែ�វិចិំិ�កា ឆ្នាំន  ំ2020។  ពេ�ីអ្ននកច�ះពេ�ីះតាំ�អ្ននំឡាញ ពេនាះអ្ននកនឹំងទិទិ ួ
លបានំសារពេអ្ន�ចិ�ត់និូំចផែល់�ំ�ឹង�ីការទិទិលួបានំពាកយពេសនីរស�ំរ�ស់អ្ននក។  អ្ននកនឹំងទិទិលួបានំសារពេអ្ន�ចិ�ត់និូំចផែល់�ំ�ឹងពេ�លដែ�ល�លូ�ប 
�លូទាំនំ���ត់ររ�ស់អ្ននក�ត់វូបានំពេផីីពេចញ។

ស�មា�់សំនួំរអំ្ន�ី�បាក់�ងិិល�ត់ល�់�កវញិពេនំះ ស�ូទិរូស�ាពេ� 888-769-7282 

3. ពេ�ី�បពីេសនីស�ំការផែល់ជូនំ�បាក់�ងិិល�ត់ល�់�កវញិ និំងពេ�ី�ប�ីញ្ជាា ក់ថាការទាំ�ទាំរ�ត់វូបានំ�ំពេ�ញ មានំជពេ��ីស�ីរស�មា�់ពេលាកអ្ននក៖
-  ជូពេប្រាមើសទើ #1 - ពេធីិីសំពេ�ីរតាំ�អ្ននំឡាញពេ� fspromos4u.com/dawn & វាយី�ញ្ចូូលូ Quick Access Code៖ Q12020DAWN ឲ្យយបានំ

��នំប្រៃថ្មីៃទិ ីប្រៃថ្មីៃទិ ី31 ដែខ្ពត់�លា ឆ្នាំន  ំ2020 ។
-  ការពេផីីតាំ�អ្ននំឡាញនឹំងទិទិលួបានំសារផែល់��ត៌់មានំតាំ�រយីៈអ្ន�ីពេ�ាល ពេ�ី�បតីាំ��នំ�ីពេ�លពេវលាដែ�ល�បាក់ងិិល�ត់ល�់�កវញិពេនំះ�ត់វូពេផីីពេចញ

-  ជូពេប្រាមើសទើ #2 - ពេផីីទិរំង់ដែ���ទិ�ំពេ�ញរចួរ៉ាល់ ភ្ជាា �់ជា�យួីវកិ�យី��ត់អ្ននកដែចកចាយីរ�ស់ Dawn ជាអំ្ន�ះអំ្នណាងដែ�ល�ញ្ជាា ក់�ីការទិញិរ�ស់អ្ននកឲ្យយ
បានំ��នំ ប្រៃថ្មីៃទិ ីប្រៃថ្មីៃទិ ី31 ដែខ្ពត់�លា ឆ្នាំន  ំ2020 ពេ�កាន់ំ:
Dawn Foods
ប្រា�ក់់បងិ្វិ�លប្រា�លប់មក់វិញិនៃ�ដូូណា�់សរុបុ
PO Box 2050-DW
Brownsdale, MN 55918

�ំដូូណា�់សរុបុ$75 ប្រា�ក់់បងិ្វិ�លប្រា�លប់មក់វិញិ

$75 ប្រា�ក់់បងិ្វិ�លប្រា�លប់មក់វិញិ

1. ការ�ញ្ជាា ទិញិពេនំះ�ត់វូរ�ួ�ញ្ចូូលូនូំវពេ�ៅនំំ�ូណាត់់មានំយីីពេ� Dawn យ៉ាា ងពេ�ចណាស់�យួី�ូចខាងពេ�កា� និំង
2. យ៉ាា ងពេ�ចណាស់ពេ��ង�ំ�ងនំំ�ូណាត់់សដែ�ែ ក Bakery Essentials™ ជាតិ់អូ្នលីកខ្ពពស់ចំនួំនំ 4 ពេកសទ�ញ

ទទួល��

តាមរុពេបៀបណា

ពេ�ពេ�លណា

ទទួល��ប្រា�ក់់បងិ្វិ�លប្រា�លប់មក់វិញិចំំ�ួ� $75 ពេ�លដែដូលអ្ននក់ទ�ញពេលើវិក័ិ់�យបប្រា�ដែ�មួយ
ចាប់�ើនៃ�ៃទើ 1 ដែ�មើនា ដូល់នៃ�ៃទើ នៃ�ៃទើ 30 ដែ�ក់ញ្ញាា  ឆ្នាំន  ំ2020 ៖

ពេផីីទិរំង់ដែ���ទិការផែល់ជូនំ�បាក់�ងិិល�ត់ល�់�កវញិ
�ត់�មានំទាំងំអ្នស់�ត់វូដែត់�ំពេ�ញពេ�ី�បទីិទិលួបានំ�បាក់�ងិិល�ត់ល�់�កវញិពេនំះ៖ 

ពេ�ីះអាជីវក�_ី________________________________________________ អ្នតិ់ថិ្មីជនំ #________________________ 

ទិនំាក់ទិនំំង____________________________________________________ ឋានំៈ____________________________ 

អ្នសយី�ា នំ____________________________________________________________________________________ 

ទិ�ីកងុ_____________________________________________________ រ�ា___________ Zip__________________ 

សារពេអ្ន�ចិ�ត់និូំច ________________________________________________________________________________

�ក់ខ្ពី�ំ�ញ្ចូូលូកន�ងការផែល់ជូនំ�ិពេសសតាំ�រយីៈអ្ន�ីពេ�ាល�ី Dawn Foods ។ 

បាទិ/ចាស អ្ននកអាចទាំក់ទិង�កខ្ពី�ំ ពេ�ី�បពីេអាយីខ្ពី�ំដែចករដំែលក�ី�ទិ�ិពេសាធីន៍ំរ�ស់ខ្ពី�ំជា�យួី High Oleic Soy Donut Fry Shortening

ទិរូស�ា (_______) _________________________________ Fax (_______) _________________________________ 

អ្ននកដែចកចាយីច�បង:_____________________________________ ទិ�ីកងុ:__________________________ រ�ា:___ ____ 

អ្ននកតំ់ណាងលក់:_________________________________________________________________________________ 


