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Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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BỘ HỘP
ĐỰNG THỰC PHẨM
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bộ hộp đựng thực phẩm rất cần thiết trong gian bếp của chị em nội trợ chúng tôi đó là những chiếc hộp nhựa để lưu
trữ đồ ăn hàng ngày giúp tiết kiệm chi phí và thời gian của các chị em. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ hộp đựng
thực phẩm, túi giấy, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ hộp đựng thực phẩm
Dung tích: 500ml + 1,000ml+1,300ml+1,500ml
Thân hộp màu trong, nắp và núm màu đỏ
Thành phần cấu tạo: Nắp: ABS; Núm: MMA; Thân: PS

Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.

Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

www.songhanhad.com

Catalogue

Giới thiệu Quà tặng

CHĂN CHẦN
BÔNG
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Chăn chần bông đáp ứng tất cả các yêu cầu như: nhẹ, mỏng, mát cho mùa hè nhưng khi đêm lạnh chăn vẫn giữ ấm
cho cơ thể, màu sắc của chăn gối phù hợp với thời tiết và không gian của căn phòng. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Chăn
chần bông và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Chăn chần bông
Kích thước: 1m8 x 2m1
Chất vải đẹp, trần bông ấm áp
Chất liệu vải cotton chần bông mang lại sự ấm áp khi gió mùa về và thân thiện với làn da. Thích hợp dùng cho
mùa Thu - Đông.

Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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XOONG
CHỐNG DÍNH
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Chảo chống dính là dụng cụ thiết yếu trong nhà bếp nhờ khả năng chịu nhiệt cao, ngăn thức ăn dính sát vào chảo, sản
phẩm này còn giúp tiết kiệm dầu ăn và hạn chế tình trạng thức ăn ngấm dầu… Đây thực sự là một vật dụng nấu bếp
an toàn, tiện dụng và hiệu quả cho cả gia đình bạn. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Xoong chống dính, 01 hộp
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Xoong chống dính
ĐK đáy 26cm
Nồi phủ sứ đáy từ phủ sứ thiên nhiên của Elmichcó thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên: bột đá, sét nhuyễn và
các hợp chất thiên nhiên khác nên đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sức khỏe .
Nồi phủ sứ đáy từ được làm từ hợp kim nhôm có khả năng hấp thu nhiệt tốt, giúp tiết kiệm năng lượng tối đa.
Bên ngoài lớp sơn chống bám bẩn, giúp bạn dễ dàng chùi rửa sau mỗi lần sử dụng.
Lòng nồi sử dụng công nghệ chống dính tân tiến nhất hiện nay
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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BÌNH
GIỮ NƯỚC NÓNG
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bình giữ nước nóng làm bằng nhựa cao cấp với những tính năng cải tiến vượt bậc, có khả năng giữ nóng đến 24h, giúp
giải quyết các nhu cầu ăn, uống của gia đình bạn 1 cách nhanh nhất. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bình giữ nước
nóng , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bình giữ nước nóng
Dung tích: 1.0 lít
Kích thước: 13.5 x 17.5 x 27 cm
Giữ nhiệt: 76 độ C/10 giờ, 61 độ C/24 giờ
Vỏ ngoài của bình làm bằng chất liệu nhựa cao cấp bền đẹp, bề mặt sáng bóng, mang lại vẻ đẹp sang trọng cho
không gian sống

Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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BỘ TÁCH
SOGA
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bộ tách trà thủy tinh thường được kết hợp sử dụng chung với bình trà và bếp nến khi thưởng thức trà tại các quán trà
hay gia đình, rất tiện dụng và sang trọng. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ 6 tách Soga, 01 hộp đựng và 01 túi
giấy.

QUY CÁCH
Bộ 6 tách Soga
Xuất xứ : Soga Nhật Bản
Chất liệu thủy tinh
Kích thước:Tách trà θ8.6cm, chiều cao 6.6cm; Đĩa chiều dài 16cm, rộng 11cm, cao 1.7cm

Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.

Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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ĐÈN XÔNG
TINH DẦU
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, bạn có thể thoải mái tận hưởng không khí tràn ngập hương thơm hoa cỏ
tự nhiên ngay tại căn nhà của mình. Chỉ cần đặt đèn xông tinh dầu ở phòng ngủ, phòng làm việc … sẽ góp phần làm
cho cuộc sống của bạn thêm hoàn hảo, đồng thời gần gũi, thân thiện hơn với thiên nhiên. Bộ sản phẩm bao gồm: 01
Đèn xông tinh dầu bằng điện , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Đèn xông tinh dầu bằng điện
Kích thước: cao 13cm x đường kính miệng 10cm
Màu sắc: đa dạng
Chất liệu: thủy tinh
Chai tinh dầu: Dung tích: 10ml
Trọng lượng nguyên hộp: 748 gr
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.

Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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BÚT
PARKER
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bút ký có thể được coi là vật bất ly thân của mỗi doanh nhân. Không đơn thuần chỉ dùng vào việc ghi chép, những
chiếc bút ký cao cấp còn là biểu tượng cho phong cách, địa vị của những doanh nhân thành đạt. Bộ sản phẩm bao
gồm: 01 Bút Parker, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bút Parker
Được làm từ chất liệu quý, cao cấp, như vàng 18k, bạc, rhodium, bạch kim các chi tiết tinh xảo
Nét bút viết mềm mại, trơn tru, thích hợp làm bút viết, bút ký, quà tặng cao cấp
Chất liệu: bằng thép không gỉ được làm tinh xảo tạo độ sáng cao , và đánh xước bề mặt tạo hiệu ứngánh sáng và
đánh bóng cho một cảm giác cầm mượt mà
Cài bút : Mạ Nickel Palladium có độ sáng cao
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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ĐỒNG HỒ
XE ĐẠP
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Đồng hồ để bàn là vật không thể thiếu trên bàn làm việc. Với chiếc đồng hồ để bàn bạn vừa có thể xem giờ vừa lên kế
hoạch công việc hằng ngày vừa có thể làm vật trang trí để bàn. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ muỗng nĩa 24 món
, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Đồng hồ hình xe đạp
Mô tả: Gồm 1 đồng hồ hình xe đạp được thiết kế tinh tế mang lại vẻ đẹp sang trọng cho mọi không gian.
Chất liệu: Được làm bằng thép không gỉ, sơn 1 lớp màu đen bên ngoài
Kích thước: 35 x 5 x 25 cm, mặt đồng hồ 11 cm

Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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BỘ BÌNH RƯỢU
+LY PHA LÊ
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Rượu thêm ngon , câu chuyện thêm nồng. Thưởng rượu không chỉ đơn giản là uống loại rượu mà mình yêu thích là
được mà cần tạo một chút không gian sang trọng. Và bộ bình ly pha lê sẽ giúp bạn có một không gian tuyệt vời để
thưởng thức rượu. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ bình + ly pha lê , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH

BỘ BÌNH LY
PHA LÊ

Bộ bình + ly pha lê
Gồm;01 bình rượu và 6 chiếc cốc, với chất liệu pha lê, đây là sản phẩm cap cấp và sang trọng.
Kích thước: ĐK của bình;cao 22cm,rộng 9cm.Đk cốc cao 8,5cm,miệng 6,5cm

Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.

Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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BỘ 4 LY
SOGA
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bộ ly thuỷ tinh chất lượng cao cấp, thiết kế sang trọng, tinh tế sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng khi thưởng thức những
thức uống yêu thích. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ 4 ly phalê Soga, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ 4 ly phalê Soga
Chất liệu : pha lê không chì
Kích thước: đường kính 8,4cm, chiều cao: 9.8cm
Dung tích 300cc
Xuất xứ: Soga Nhật bản
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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TRANH CÁ MẠ VÀNG
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Hình ảnh mềm mại của cặp cá vàng hiện thân cho sự nhàn tản, phú quý, hướng thượng và thủy chung. Cặp cá vàng
còn biểu trưng cho sự thành đạt về danh vọng và tài lộc. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Tranh cá mạ vàng , 01 hộp
đựng và 01 túi giấy.

TRANH CÁ
MẠ VÀNG

QUY CÁCH
Tranh cá mạ vàng
Kích thước: 33 X 33 cm (chiều cao x chiều dài x chiều rộng)
Chất liệu đúc: Đồng nguyên chất
Chất liệu bề mặt: Phủ vàng ròng

Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.

Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

www.songhanhad.com

Catalogue

Giới thiệu Quà tặng

BÌNH THỦY
ĐIỆN
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bình thủy điện mini, vừa có chức năng nấu nước nhanh như ấm siêu tốc, vừa tự động giữ ấm và đun sôi trở lại. Bộ sản
phẩm bao gồm: 01 Bình thủy điện , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bình thủy điện
Công suất: 610W. Điện áp: 220-240V/50Hz-60Hz
Dung tích: 1.8 Lít
Chất liệu lòng bình: Thép không gỉ
Chất liệu vỏ bình: Nhựa
Lấy nước bằng nút nhấn
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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ÂU PHA LÊ
ĐỰNG TRÁI CÂY
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Với thiết kế đơn giản nhưng sang, những chiếc âu không chỉ mang đên sự tiện dụng, dễ dàng trong tiêu dùng mà
mang lại vẻ sang trọng trong trang trí và trưng bày. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Âu đựng trái cây, 01 hộp đựng
và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Âu đựng trái cây
Đường kính 35.5 cm
Chất liệu: pha lê

Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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ĐỒNG HỒ
ĐỂ BÀN
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Đồng hồ để bàn không chỉ là món qùa tặng đầy ý nghĩa mà còn góp phần trang trí chiếc bàn làm việc trở nên
sang trọng và tinh tế hơn. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Đồng hồ để bàn cao cấp, 01 hộp đựng và 01
túi giấy.

QUY CÁCH
Đồng hồ để bàn cao cấp
Kích thước: 22 x 16 x 8 cm, đk mặt đồng hồ 15.8 cm
Khung được làm từ gỗ cao cấp, màu sắc cổ
Kim đồng hồ được làm từ kim loại cao cấp, làm thủ công
Mặt đồng hồ viền vàng

Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.

Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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KHAY ĐỰNG MỨT
CAO CẤP
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Khay đựng mứt là sản phẩm không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền, góp ph ần làm đẹp phòng khách
gia đình b
n. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Khay đựng mứt cao cấp, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Khay đựng mứt
Kiểu: 5 ngăn có thể tháo rời
Kích thước: 30 x 30cm
Chất liệu: sứ,thủy tin
Màu sắc : trắng phối hoa văn
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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BÌNH HOA GỐM SỨ
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bình hoa với kiểu dáng lạ mắt góp phần tô điểm cho căn nhà của bạn thêm sinh động và bắt mắt. Đồng thời có thể sử
dụng làm quà tặng trong dịp lễ tân gia, mừng hạnh phúc cặp đôi mới cưới đều phù hợp. Bộ sản phẩm bao gồm: 01
Bình hoa gốm sứ màu xanh pastel, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bình hoa gốm sứ màu xanh pastel
- Chất liệu: Gốm sứ
- Kích thước: Chiều ngang29*Chiều cao24* Đường kính đáy 12cm
- Bình hoa có hình trái tim nền màu xanh pastel, phía trước có hoa màu trắng 3D.
- Có thể in Logo.
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp âm dương
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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BỘ DỤNG CỤ ĐA NĂNG
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Các vật dụng điện, điện tử theo thời gian sẽ bị hao mòn, lỏng ốc hay nghiêm trọng hơn là có thể bị hư hỏng từ bên
trong. Lúc này, bạn cần những dụng cụ thực sự hữu ích cho việc kiểm tra và sửa chúng một cách hiệu quả, kịp thời. Bộ
sản phẩm bao gồm: 01 Bộ dụng cụ đa năng tiện ích cho gia đình, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ dụng cụ đa năng tiện ích cho gia đình
- Sản phẩm: Có 8 món - Thước kéo, dao rọc giấy, đèn pin, búa, kềm, 1 tua vít, 10 đầu tua vít nhỏ.
- Chất liệu: Hộp nhựa, mũi tua vít làm bằng chất liệu thép không gỉ chịu lực tay cầm được làm bằng chất liệu nhựa
dẻo thiết kế chống trượt vừa tay cầm.
- Kích thước: 21.5*5*13.5cm
- Có thể làm logo theo thiết kế.
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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BỘ DỤNG CỤ LÀM BẾP + GIÁ TREO
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Đây cũng là món quà rất tuyệt vời dành cho chị em nội trợ. Hãy tặng mẹ thân yêu, hay người bạn gái mới lập gia đình,
mới xây nhà... Hãy tặng cho bà xã yêu quý của bạn - hẳn cô ấy sẽ rất tự hào vì sự quan tâm chia sẻ của bạn. Bộ sản phẩm
bao gồm: 01 Bộ dụng cụ làm bếp + giá treo, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ dụng cụ làm bếp + giá treo
-Sản phẩm gồm: 10 sản phẩm + giá treo sản phẩm tiện ích.
- Chất liệu: Inox + tay cầm bọc nhựa.
- Bộ gồm 10 dụng cụ: muỗng canh, muôi nhỏ, muôi xào, muôi rán, muôi vớt mỳ, dụng cụ bào sợi, dao bào,... 10
dụng cụ thật tiện ích luôn sẵn sàng khi bạn cần khi chiên, rán, xào...
- Sản phẩm có hộp đựng riêng biệt.
- Có thể khắc logo theo yêu cầu.
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp âm dương
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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DĨA THỦ CÔNG ĐAN CHÉO VIỀN VÀNG
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Sản phẩm mang thiết kế độc đáo và lạ mắt sẽ giúp cho không gian nhà bạn trở nên trang trọng mà tao nhã. Đây cũng
là món quà ý nghĩa để dành tặng cho bạn bè, công ty trong các dịp lễ đặc biệt. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Dĩa thủ
công đan chéo viền vàng, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Dĩa thủ công đan chéo viền vàng
- Chất liệu: sứ cao cấp
- Kích thước: 27.5cm*3.5cm
- Dĩa được làm thủ công đan lưới chéo nhau 2 lớp, xung quanh miệng dĩa viền vàng.
- Có hộp đựng gài rất đẹp mắt, quai cầm chắc chắn.
- In ấn Logo theo yêu cầu thiết kế riêng.
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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BỘ HÓA MỸ PHẨM
GENTLEMEN - NAM (PIERRE CARDIN)
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Thương hiệu bậc nhất Pháp và Châu Âu – Pierre Cardin đã cho ra đời bộ hóa mỹ phẩm dành cho các Quý ông.
Mang đến sự tinh tê để Quý ông tự tin . Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ hóa mỹ phẩm, 01 hộp đựng
và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ hóa mỹ phẩm
Bộ sản phẩm gồm: Dầu gội - 176ml, dầu tắm - 176ml,
Sữa rửa mặt - 50ml, gel vuốt tóc - 150ml,
Lăn khử mùi - 50ml.
Dòng sản phẩm: Gentlemen - màu đỏ - Quý Ông.

Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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BỘ GẠT TÀN VÀ BẬT LỬA HERMES
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU

Bộ sản phẩm thể hiện đẳng cấp của phái mạnh. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ gạt tàn và bật lửa Hermes, 01
hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ gạt tàn và bật lửa Hermes
Kích thước: Gạt tàn: Đường kính 16cm, Cao: 4,5cm. bật lửa: 5,2*4*6,5cm. Hộp: 28*20*5,5cm
Màu sắc: Vàng kim loại và xanh navy (da bọc)
Chất liệu: Kim loại, da
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp âm dương
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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BỘ DỤNG CỤ PHA TRÀ VÀ BỘ TÁCH TRÀ SỨ
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Nếu là một người biết đến cái thú thưởng thức trà, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua được bộ sản phẩm pha trà tiện
dụng và sang trọng này. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ bình trà, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ bình trà và 6 chén uống trà và 3 dụng cụ pha trà
Kích thước: Theo kích thước sản phẩm
Màu sắc: Màu xanh men
Chất liệu: Gốm sứ
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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MÁY TẠO KHÍ ẨM
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Mùa hè đã đến nên các loại thiết bị tạo độ ẩm bắt đầu được người tiêu dùng quan tâm. Đây là loại thiết bị bổ sung thêm
hơi ẩm cho không khí trong phòng, đem đến sự trong lành, dễ chịu hơn cho người sử dụng. Bộ sản phẩm bao gồm:
01 Máy tạo khí ẩm, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Máy tạo khí ẩm
Kích thước: Đường kính: 8,5cm. Cao: 20cm
Màu sắc: Nâu
Chất liệu: Gốm sứ. Đế nhựa
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.
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CÂN ĐIỆN TỬ (LỚN)
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Cân nặng là một trong những yếu tố nói lên tình trạng sức khỏe của bạn. Một cơ thể quá gầy hoặc quá béo đều không
tốt. Chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên là cách để bạn duy trì thân hình cân đối và sức khỏe dẻo dai.
Chính vì thế sẽ thật tiện lợi nếu gia đình bạn có một chiếc cân điện tử để theo dõi cân năng và sức khỏe của tất cả mọi
người. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 cân điện tử hình vuông, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Cân điện tử hình vuông
Kích thước: 302x302x15mm. Mặt kính chịu lực dày
8mm
Chất liệu: Nhựa cao cấp, mặt cân sử dụn hình chịu lực
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.
Túi giấy
Chất liệu: Giấy Couches định lượng 250g/m2, in màu, cán mờ mặt giấy.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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