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Giới thiệu Quà tặng

PHẦN QUÀ
MỨC GIÁ 200.000 VND
PHẦN QUÀ MỨC GIÁ 200.000 VNĐ

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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HỘP CƠM GIỮ NHIỆT
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Hộp cơm giữ nhiệt gồm một ngăn đựng cơm và một ngăn đựng thức ăn nóng, rất phù hợp với những người mong
muốn có một bữa ăn thật vệ sinh, sạch sẽ. Bộ sản phẩm bao gồm:
01 hộp cơm, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Hộp cơm
Kích thước của hộp cơm: rộng 16.5 cm, cao 9cm, thể tích 1L.
Lớp vỏ ngoài bằng nhựa PP, lớp ruột bằng inox an toàn cho thực phẩm, cách nhiệt bằng chân không, nắp vặn dày
giữ cho cặp lồng luôn kín hơi.
Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế gồm 1 ngăn lớn và 1 ngăn nhỏ, cho bạn đựng cơm và rau thoải mái
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
NHÀ BẾP
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Khi đã sở hữu một căn bếp thật hiện đại và sang trọng, chắc chắn bạn phải sắm một bộ dụng cụ với đầy đủ các công
cụ với các chức năng chế biến thức ăn riêng biệt này để làm hoàn hảo thêm phòng bếp. Bộ sản phẩm bao gồm:
01
Bộ dụng cụ nhà bếp, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ dụng cụ nhà bếp
Gồm:1 muỗng thủng, 1 dĩa xiên, 1 xẻng lật bánh trứng, 1 xẻng thủng, 1 muỗng múc canh nhỏ, 1 dụng cụ đánh
trứng
Chất liệu: inox
Màu sắc: trắng, nâu kết hợp.
Khối lượng trọn bộ: 500gr
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
CHÉN ĂN 6 CÁI
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU

Trong cuộc sống hàng ngày, chén bát không chỉ là vật dụng để đựng thức ăn mà còn là một sản phẩm gián tiếp thế
hiện gu thẩm mỹ và sự chu toàn của người phụ nữ trong gia đình. Một bộ chén đĩa cao cấp với hoa văn tinh tế sẽ mang
đến những bữa ăn ngon miệng, sự tiện nghi và sang trọng cho căn bếp nhà bạn. Bộ sản phẩm bao gồm:
01 Bộ chén
06 cái, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Chén ăn
Chất liệu: Sứ bát tràng
Kích thước: Hộp: 24 x 20 x 12 (cm) (Dài x Rộng x Cao)
– Bát: 11.5 x 6 (cm) (Đường kính bát x Cao)
Bộ bát được gia công và vẽ hoa văn bằng tay, họa tiết bông hoa trà được dán decal trước khi nung một cách
tinh tế, trang nhã
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 6 MUỖNG INOX
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Muỗng, đũa, nĩa - những công cụ dường như nhỏ bé nhưng lại rất quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống
hàng ngày của chúng ta. Bộ muỗng inox thuận tiện cho gia đình hoặc tiếp khách, đãi tiệc tạo sự đồng bộ cho bàn ăn
thật đẹp mắt và tinh tươm. Bộ sản phẩm bao gồm:01 bộ muỗng inox, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ muỗng inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước:
Thìa: 18.5 x 4.2 x 0.2 (cm)
Hộp: 21 x 21 (cm)
Thiết kế đầu tròn bề mặt sáng bóng, cán dài vừa sang trọng vừa tiện dụng
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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GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Giá đỡ có thể dùng để đỡ cho các dòng điện thoại smartphone và các dòng máy tính bảng hiện nay. Với thiết kế gập
gọn tiện dụng, bạn có thể dễ dàng mang theo chiếc giá đỡ này bên mình để sử dụng mọi lúc mọi nơi. Bộ sản phẩm
bao gồm: 01 giá đỡ điện thoại, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Giá đỡ điện thoại
Công dụng: Dùng để cố định thiết bị, tránh làm rơi, vỡ...
Chất liệu: Nhựa
Kích thước: 6.5x10.8(cm)
Màu sắc: Xanh, vàng, đỏ, hồng...

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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ĐỒNG HỒ
COMPOSITE 2 MÀU
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Với bộ dụng cụ hoạc tập này, việc học của bé sẽ trở nên thú vị và thuận tiện hơn. Bộ sản phẩm bao gồm:
01 bộ dụng
cụ công chúa tuyết, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ dụng cụ công chúa tuyết
Bộ bao gồm: 2 bút chì + tẩy + hộp gọt + sổ note + túi nhựa đựng bút hình chiếc dép
Kích thước:14 x18 cm
Chất liệu: nhựa

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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MÁY HÚT BỤI LAPTOP
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Máy tính bàn, laptop được các bạn sử dụng hàng ngày. Cũng như những đồ vật khác, máy tính cũng cần vệ sinh đúng
cách để tăng tuổi thọ, tránh hư tổn và giúp máy hoạt động tốt trong mọi. Bộ sản phẩm bao gồm:
01 máy hút bụi
laptop, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Máy hút bụi laptop
Công dụng: hút bụi
Chất liệu: nhựa cao cấp, gọn nhẹ, thân thiện với môi trường.
Cấu tạo: máy, đầu hút bụi, chổi quét bàn phím, cổng cắm USB

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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LOA PHÁT NHẠC
BẰNG THẺ NHỚ
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU

Loa phát nhạc bằng thẻ nhớ kiểu dáng Minion có thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện để trên bàn làm việc trang trí hoặc mang
theo đến trường hoặc mang theo trong các chuyến du lịch. Bộ sản phẩm bao gồm:01 hộp bút nhựa, 01 hộp
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Hộp bút nhựa
Sản phẩm bao gồm : 1 loa + 2 cáp kết nối
Hỗ trợ thẻ nhớ: MicroSD 32GB Max
Input: DC 5V
Chất liệu : Nhựa
Kích thước: 18cm x 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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HỘP ĐỰNG
NỮ TRANG
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU

Nữ trang là niềm đam mê, là sở thích của phái đẹp. Mỗi người phụ nữ sở hữu hàng trăm món nữ trang trong đời. Nhưng
nếu không được bảo quản đúng cách nữ trang sẽ mất đi độ sáng đẹp vốn có đồng thời dễ thất lạc. Với thiết kế chuyên
dùng đựng nhẫn, hoa tai, dây chuyền, vòng đeo tay… chiếc hộp đựng nữ trang sẽ là lựa chọn tối ưu cho tất cả các bạn.
Bộ sản phẩm bao gồm:01 Hộp đựng nữ trang, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Hộp đựng nữ trang
Kích thươc: 20 cm x 20 cm x 15 cm
Chất liệu: Vải nhung bồi cứng
Màu sắc: Vàng, xanh, tím,…
Ngăn đựng nhẫn với những khe nhỏ để bạn gắn nhẫn vào, bảo vệ nhẫn không bị xê xịch, rớt hột...

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 SỨ
MINH LONG
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Đĩa tròn ảo sứ trắng có màu men trong, mịn, sáng bóng, không vết xước, tăng thêm độ hấp dẫn cho mỗi bữa ăn, tạo
nên sự trang nhã cho không gian nhà bạn. Bộ sản phẩm bao gồm:
01 dĩa sứ, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Dĩa sứ
Kích thươc: D 26cm, D 22cm, D18cm
Chất liệu: Gốm sứ trắng Minh Long

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 BÌNH
VÀ 4 LY THỦY TINH
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Ngôi nhà của bạn giờ đây sẽth êm phần bắt mắt, mới lạ với bộ bình và 4 ly nước vừa tiện lợi mà không kém phần sang
trọng với thiết kế sang trọng, sắc sảo với họa tiết hoa văn tinh tế, nhẹ nhàng. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ bình và
4 ly thủy tinh, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ bình và 4 ly thủy tinh
Bộ gồm 1 bình đựng nước và 4 ly Ocean bằng thủy tinh cao cấp
Dung tích: bình đựng nước (1 lít); 4 ly thủy tinh (365ml/ ly)
Chất liệu thủy tinh trong suốt, dày dặn, cao cấp; hoa văn tuyệt đẹp
Quai cầm và nắp bình nước là nhựa dày dặn, bền đẹp
Sản phẩm cao cấp của hãng Ocean, sản xuất tại Thái Lan
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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GỐI
TỰA LƯNG
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Gối tựa lưng Vật dụng trang trí bắt mắt, tạo nét mới lạ trong phòng khách, phòng làm việc khi đặt trên ghế, dùng để
ôm, tựa lưng khi làm việc hay xem ti vi, trò chuyện cùng bạn bè hoặc gia đình. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Gối tựa
lưng , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Gối tựa lưng
Xuất xứ: Việt Nam
Kiểu: hình ngôi sao, hình vuông.
Màu sắc và họa tiết: Đa dạng.
Kích thước: hình vuông: 33x36cm, ngôi sao: 39 x36cm
Chất liệu: gòn, lông
Trọng lượng: 475gr
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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CHUỘT KHÔNG DÂY
LOGITECH
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Chuột máy tính dành cho laptop được xem là một thiết bị hỗ trợ quan trọng trong công việc. Vớisản phẩm chuột
không dây rấttiện trong việc mang th eo và dễ thao tác dù không ngồi gần máy tính. Bộ sản phẩm bao gồm: 01
Chuột không dây , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Chuột không dây
Công nghệ điều khiển: Optical Tracking
Chuẩn kết nối: 2.4 GHz wireless connectivity, USB Receive
Nguồn điện: 1 AA battery
Số lượng nút: 3 nút
Kích thước: (61 mm) x (101 mm) x (31 mm)
Trọng lượng: 56 g
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: Gồm 2 phần, thân hộp và nắp hộp
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
TREO TƯỜNG
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Đồng hồ treo tườn g đẹp từ lâu đã rất gần gủi với nhữn g người con Việt nam, nó là vật phẩm thiết yếu của nhiều văn
phòng, giađình được lưu giữ qua nhiều th ế hệ. Nó không chỉ là công cụ đếm thời gian mà còn mang nhiều ý nghĩa tinh
th ần khác. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Đồng hồ treo tường, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Đồng hồ treo tường
Kích thước: 35 x 38 cm
Bề dày sản phẩm: 6cm
Trọng lượng: 1100g
Chất liệu: nhựa, viền nhựa giả gỗ
Màu sắc cổ điển
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

QUẠT LED
THÔNG ĐIỆP USB
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Không chỉ sử dụng như một chiếc quạt USB mini tiện ích làm mát hiệu quả cho cá nhân, ngoài rasự sáng tạo độc đáo
ở sản phẩm đó là khi cánh quạt khi quay sẽ tạo ranhững dòng chữ chuyển động trên không . Bộ sản phẩm bao gồm:
01 Quạt led thông điệp USB, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Quạt led thông điệp USB
Cánh quạt làm bằng nhựa dẻo.
Led sáng rõ.
Sử dụng pin AAA.
Kết nối Data: USB
Nhiều màu sắc để bạn lựa chọn.
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
TREO TƯỜNG
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Đồng hồ treo tườ ng đẹp từ lâu đã rất gần gủi với những người con Việt nam, nó là vật phẩm thiết yếu của nhiều văn
phòng, giađình được lưu giữ qua nhiều th ế hệ. Nó khôngchỉ là công cụ đếm thời gian mà còn mang nhiều ý nghĩa tinh
đựng
01 t i gi
thần khác. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Đồng hồ 01

QUY CÁCH
Đồng hồ
Kích thước: (35x38)cm
Bề dày sản phẩm: 6cm
Trọng lượng: 1100g
Chất liệu: nhựa
Màu sắc xanh trang nhã
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
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VÒNG TAY
USB
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Vòng tay usb là sản xuất thiết kế độc đáo với sự kết hợp giữa vòng đeo tay và usb bộnhớ dữ liệu động. Thật tuyệt vời
khi sản phẩm vòng tay usb vừa làm quà tặng trong các sự kiện, lễ hội lại vừa có kiểu dáng làm vòng đeo tay. Bộ sản
phẩm bao gồm: 01 Vòng tay USB , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Vòng tay USB
Chiều dài: 21 cm
Chất liệu: cao su, nhẹ và bền
Màu: nhiều màu sắc
Trọng lượng 30g
Tiêu chuẩn usb 2.0 cáp, năng lượng tốt, truyền dẫn tín hiệu ổn định
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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LY SỨ
CÓ NẮP ĐẬY
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Ly nắp cao su dày đẹp an toàn, nắp giữ lại hương vị cho ly cafe hay các loại nước uống khác .Màu sắc bắt mắt sẽ tạocho
không gian xung quanh càng th êm sinh động hơn. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Ly sứ, 01 hộp đựng và 01 túi
giấy.

QUY CÁCH
Ly sứ
Kích thước : cao 12cm, đường kính 8,5cm
Dung tích 300ml,
Màu sắc : đa dạng
Nguyên liệu: Cao lanh, thạch anh, trành thạch
Thân ly có vòng silicon cách nhiệt giúp bạn có thể cầm ly dễ dàng
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 NƯỚC
PATIO
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Ngôi nhà của bạn giờ đây sẽth êm phần bắt mắt, mớilạ với bình nước vừa tiện lợi mà không kém phần sang trọng với
thiết kế sang trọng, sắc sảo với họa tiết hoa văn tinh tế, nhẹ nhàng. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bình Patio, 01 hộp
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bình Patio
Kích thước sản phẩm (D x R x C cm) : 13x10x26
Nguyên liệu: làm từ thuỷ tinh chất lượng cao cấp. An toàn cho sức khoẻ khi sử dụng.
Bộ sản phẩm gồm 1 Bình Patio in hoa dung tích 1,3 lít

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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ÁO THUN
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Để xây dựng thương hiệu cần phải đưa hình ảnh của mình ra công chúng càng nhiều càng tốt. Trong những cách xây
dựng th ương hiệu th ì việc sử dụng áo thun quảng cáo đang là một cách rất hiệu quả, gâyđược sự chú ý cao. . Bộsản
phẩm bao gồm: 01 Áo thun và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Áo thun
Chất liệu: thun cotton, cá sấu, cá mập...
Kiểu dáng: Thể thao, cổ tròn, cổ trụ.
Màu sắc: Hơn 20 màu
Chất liệu vải mềm mại, nhẹ tạo cho người mặc cảm thấy thoải mái, tự tin và năng động

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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HỘP VUÔNG
ĐỰNG GIA VỊ
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bộ hộp đựng gia vị giúp người nội trợ dễ dàng phân loại và bảo quản các loại gia vị đường; muối; bột ngọt; tiêu…Được
thiết kế với họa tiết sang trọng góp phần tăng th êm vẻ đẹp cho không gian bếp. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ 3
hộp vuông đựng gia vị , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ 3 hộp vuông đựng gia vị
Gồm 3 hộp đựng có nắp rời và một khay lót
Kích thước Ly: 8x8cm (miệng x đáy); cao 7cm
Kích thước khay: dài 30cm ; rộng 9 cm
Chất liệu nhựa trong cao cấp
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 LY
STARBUCKS
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
4 Ly Starbucks không những sẽ giúp cho bạn thưở ng thức những tách trà hay cà phê thơm ngon hơn mà còn tạo cho
không gian xung quanh trở nên sinh động và đẹp hơn nhờ các họa tiết trên ly. Bộ sảnphẩm bao gồm: 01 Bộ ly có
quai Starbucks, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ ly có quai Starbucks
Gồm một kệ nhỏ hình trụ bằng inox cao 30 cm, và 4 ly sứ có quai in hình và logo Starbuck.
Mỗi ly sứ có chiều cao 6cm, đường kính 8cm, được xếp chồng lên nhau, và đặt bên trong kệ inox.

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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DÙ
CẦM TAY
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
sự tiện dụng của ô dù và thời gian sử dụng nhiều trong năm nên ô dù cầm tay trở thành một vật phẩm quảng cáo
không th ể thiếu trong các chươn g trình marketing và phát triển thươn g hiệu. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Dù gấp 3
và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Dù gấp 3
Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều
Bán kính vải: 56cm; Kích thước tay cầm: 10 cm
Vải : Vải 2ya, 100% nylon, không thấm nước.
Thân: Sắt xi.
Tay cầm: Nhựa
Bao bì: PVC trong

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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ÁO MƯA
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Sản phẩm được th iết kế không chỉ bảo vệ bạn trong nhữn g ngày mưa và còn tạo nên một phong cách trẻ trung năng
động tránh sự nhàm chán bởi nhữn g hình dáng và họa tiết bắt mắt. Bộsản phẩm bao gồm: 01 Áo mưa , 01 hộp
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Áo mưa
Chất liệu: vải tráng pvc
Aó mưa may giáp bằng chỉ và ép nhiệt bằng máy cao tần
Kiểu dáng: xẻ tà
Kích thước: dài thân 1,4m, rộng thân 1.05m
Màu sắc : màu pha
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 CẮT RAU QUẢ
NICER DICER PLUS
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Với bộdụng củ cắt raucủ quả Niver Dicer Plus việc cắt gọt rau quả sẽ trở nên dễ dàng nhanh chóng và sạch sẽ hơn rất
nhiều. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Dụng cụ cắt rau quả, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Dụng cụ cắt rau quả
Bộ dụng cụ cắt gọt rau củ quả
Xuất xứ: Sản xuất tại Trung Quốc theo công nghệ Đức.
Bộ sản phẩm gồm: 01 hộp chứa bằng nhựa trong suốt + 01 Nắp đậy + 05 Dụng cụ cắt thái các kiểu (có các lưỡi cắt
để bạn lựa chọn kiểu) 01 dụng cụ gọt hoa quả + 01 sách hướng dẫn sử dụng và giới thiệu sản phẩm.
Sản phẩm được làm từ nhựa cao cấp. Các lưỡi dao được làm từ Inox chất lượng cao, không han gỉ, an toàn tuyệt
đối với sức khỏe
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 KÝ
SENIOR
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 tượn g cho phong cách, địa vị củanhữn g doanh nhân thành đạt và lấy được “cảm tình”
của đối tác. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bút ký, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bút ký
Nhãn hiệu: Senior , Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: Dài 14,0 cm, đường kính bút 0,5 cm, kích thước ngòi 0,7 mm
Chất liệu: Hợp kim cao cấp
Màu: Đen, mạ ánh kim vàng
Ruột: Mực gel, thay thế được của cùng thương hiệu Senior
Mô tả sản phẩm: Có cấu tạo nắp rời, thân bút và nắp
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: Gồm 2 phần, thân hộp và nắp hộp
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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KỆ ĐỰNG
BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG VÀ 3 CỐC
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bạn luôn lo lắng và cảm th ấy khó chịu khi không gian sống của bạn có quá nhiều vật dụng. Bộ sưu tập gia dụng đa
năng th ông minh Kệ đựng bàn chải và cốc với th iết kế tiện lợi, nhỏ gọn sẽ là sản phẩm tiện ích hiệu quả,giúp bạn sắp
xếp vật dụng cho không giansống th êm phần gọn gàng, ngăn nắp . Bộ sản phẩm bao gồm:01 Kệ đựng bàn chải
và cốc , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Kệ đựng bàn chải và cốc
Kích thước: 24.5 x 17 x 11.5 cm
Chất liệu: nhựa
Trọng lượng: 780gr
Bộ dụng cụ được thiết kế nhỏ gọn, tiện ích với nhiều lỗ nhỏ với kích thước khác nhau thích hợp sử dụng đựng
bàn chải, kem đánh răng và ly…
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

BỘ LY
OCEAN PILSNER

Giới thiệu Quà tặng

HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Những chiếc cốc Ocean trang nhã,sang trọng mà tinh tế đẹp mắt không chỉ là dụng cụ phục vụ việc đựng đồ uống hàng ngày
mà còn có thể làvật dụng trang trí phòng khách, phòng bếp mang lại cho căn nhà của bạn vẻ sinh động, gọn gàng,ngăn nắp.
Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ ly ocean plisner, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ ly ocean plisner
Gồm 6 ly
Dung tích 400ml
Chất liệu thủy tinh Thái Lan
Thương hiệu Ocean Thái Lan

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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HỘP CƠM
GIỮ NHIỆT 3 TẦNG
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU

Bữa trưa tại cơ quan vừa giúp chị em tiết kiệm chi phí, đảm bảo độ an toàn của thức ăn và cóth êm nhiều thời gian để
thư giãn nghỉ ngơi trước khi bắt đầu giờ làm việc chiều. Vớihộp cơm giữ nhiệt lõi inox 3tầng sẽ giúp th ức ăn còn nóng
sốt và th ơm ngon như lúc mới chuẩn bị. Mang đến cho bạn một bữa ăn ngon miệng. Bộsản phẩm bao gồm: 01 Hộp
cơm, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Hộp cơm
Kích thước: 23x11 cm
Màu sắc: xanh+ trắng
Chất liệu inox thiết kế nhiều lớp giữ nhiệt tốt, bên ngoài bọc cách nhiệt mang đến sự an toàn.
Sản phẩm có nắp đậy kín đáo với tay cầm, tiện lợi
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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BỘ CHÉN CHẤM , KÊ ĐŨA VÀ ĐŨA NHẬT
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bộ chén chấm kê đũa và đũa sẽ giúp cho bàn ăn của bạn trở nên sang trọng hơn. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ bát
chấm + kê đũa + đũa nhật, túi giấy, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ bát chấm + kê đũa + đũa nhật
Bộ gồm 4 bộ bàn ăn 3 món (1 đôi đũa tre, 1 kê đũa sứ, 1 bát nước chấm sứ)
Hoa văn đẹp và trang nhã
Bộ bát được làm bằng gốm sứ cao cấp, hoa văn giả cổ sang trọng với công nghệ nung hiện đại. Giữ cho bát không
bị méo biến dạng, không bị nứt mẻ miệng bát
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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BỘ 4 LỌ ĐỰNG GIA VỊ
KANGXINDA
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Gia vịlà thành phần không thể thiếu để chế biến nên những món ăn ngon vàhấp dẫn. Cho dù thực phẩm có tươi ngon
đến đâu nhưng không có sự góp mặt củacác gia vị thì không th ể làm nên món ăn ngon được. Nhưng gia vị cũng cần
được bảo quản đúng cách để giữ nguyên chất lượng, không bị ẩm hay baymùi. Bộ đựng gia vị sẽ g
iúp bạn điều này.
Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ 4 lọ đựng gia vị , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ 4 lọ đựng gia vị
Chất liệu: Thủy tinh, nhựa PP, PS
Kích thước: 21(W)*10(D)*17(H)cm
Dung tích: 330ml
Màu sắc: Trắng
Đóng gói: 4 lọ/ hộp
Trọng lượng: 1kg
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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