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HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG SMART HUNTING TRÊN ỨNG DỤNG BIDV 

SMARTBANKING 

 

1. Mô tả màn hình chơi Smart Hunting. 

    

Bước 1: 

Tại màn hình chính của ứng 
dụng: KH nhấn vào biểu tượng  

 

Bước 2: 

Ứng dụng hiển thị màn hình 
trang chủ: KH nhấn biểu tượng 

“Play” để chơi , nhấn “Quà 

tặng” để xem quà tặng của 
chương trình và của KH nhận 

được, nhấn “Lịch sử để xem 

lượt chơi nhận được và lượt đã 
chơi, nhấn “Xếp hạng” để xem 

xếp hạng người chơi và quà 

tặng, nhấn “Hướng dẫn” để 
xem chi tiết về thể lệ chương 

trình 

Bước 3: 

Ứng dụng hiển thị màn hình chơi : KH chạm vào màn hình và di 
chuyển nòng súng 2 bên để bắn mục tiêu 

Mỗi mục tiêu bắn trúng màn hình sẽ hiển thị quà trúng tương ứng: 

KH nhấn Đóng để tiếp tục chơi , nhấn Chia sẻ để thực hiện chia sẻ 
quà đã trúng. 

2. Mô tả màn hình chức năng Quà tặng 

 

   

KH vào mục Quà tặng để xem Quà tăng còn lại của chương trình khuyến mại 

KH vào mục Quà tặng của bạn  để xem các giải đã trúng và thực hiện ghép quà để nhận quà (đối với những quà tặng mảnh ghép đã đủ số 

lượng mảnh ghép) 
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3. Mô tả màn hình chức năng Lịch sử. 

 

  

Tại màn hình trang chủ : KH nhấn “Lịch sử” để xem “Lượt bạn đã chơi”  và “Lượt chơi nhận đươc” 

 

4. Chức năng “Xếp hạng” 

 

  

Tại màn hình trang chủ : KH nhấn “Xếp hạng” để xem bảng xếp hạng “Top 100 người chơi” và “Giải thưởng” 
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5. Chức năng “Hướng dẫn” 

 

  

Tại màn hình trang chủ : KH nhấn “Hướng dẫn” để xem “Hướng dẫn” và “Thể lệ” của Chiến dịch  

 

 

 


