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

Catalogue
Giới thiệu Quà tặng



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 và lấy được “cảm tình” 
của đối tác.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bút ký Cá sấu, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bút ký Cá sấu
Kích thước: Dài 13,5cm, 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
Đặc tính vật lý: Chịu được lực tỳ và cầm của nhiều dáng người, kích thước và trọng lượng phù hợp với nhiều độ 
tuổi, mực ra đều, nét viết êm tay

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.

BÚT KÝ   
CÁ SẤU
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GIỚI THIỆU
Túi du lịch là người bạn đồng hành trong các chuyến đi xa. Với thiết kế các ngăn đựng rộng rãi, giúp đựng được nhiều 
đồ cần thiết cho bạn. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Túi du lịch và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Túi du lịch
Chất liêu: vải dù cao cấp, chiếc túi này có khả năng chống thấm nước
Túi có 1 khoang và 2 túi nhỏ 2 đầu để bạn sắp xếp và đựng đồ một cách gọn gàng nhất. Túi đựng có quay cầm 
tiện lợi, nhỏ gọn, xinh xắn và thời trang
Túi có thiết kế trẻ trung, hiện đại, thể hiện phong cách năng động và cá tính

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

TÚI  
DU LỊCH
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GIỚI THIỆU
Pin sạc dự phòng sẽ là một phụ kiện đắc lực smartphone, tablet trong những chuyến đi xa. Bạn có thể nhanh chóng 
nạp năng lượng ngay tức thì khi thiết bị của mình hết pin mà không có nguồn năng điện để nạp pin. Sản phẩm có 
nhiều màu sắc trẻ trung để cho bạn dễ dàng lựa chọn.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Pin sạc dự phòng, 01 hộp 
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Pin sạc dự phòng
Kích thước: 115 x 65 x 8mm
Chất liệu: vỏ nhựa
Dung lượng: 5.000 mAh

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.

PIN SẠC 
DỰ PHÒNG
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GIỚI THIỆU
Ca sứ  có tay cầm bằng sứ tránh nóng, thuận tiện khi bưng bê đồ nóng. Có khe để thìa tiện lợi, gọn gàng. Thích hợp cho 
dân công sở văn phòng đựng thức uống. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ ca sứ, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ ca sứ
Mô tả: bộ gồm 4 chiếc ca sứ đi kèm muỗng, thiết kế hiện đại. Phù hợp với giới văn phòng và những người năng 
động.
Chất liệu: sứ tráng men
Hình dáng: hình trụ tròn, đk đáy nhỏ hơn, đk miệng 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.

BỘ 4 CA SỨ 
CÓ THÌA

Catalogue
Giới thiệu Quà tặng

HÌNH ẢNH

www.songhanhad.comGiải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.



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 thêm vẻ đẹp cho không gian bếp. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ 3 hủ 
đựng gia vị, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ 3 hủ đựng gia vị
Gồm 3 hộp đựng nắp rời và 1 khay đựng
Chất liệu: nhựa cao cấp
Kích thước: ĐK miệng 8 cm, Đáy vuông 6 x 6 cm, khay dài 27 cm rộng 10 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.

BỘ HỦ GIA VỊ 
IWAPIN
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GIỚI THIỆU
Những lọ hoa không chỉ đơn thuần dùng để cắm hoa, cũng giống như hoa, nó còn được dùng để trang trí nhà, giúp 
không gian sống thêm hoàn hảo. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Lọ hoa, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Lọ hoa
Chất liệu: Làm bằng thủy tinh màu ba lớp, lớp bên trong tráng sứ trắng, lớp giữa làm bằng thủy tinh màu, lớp 
ngoài cùng thủy tinh trong suốt có ánh sơn bóng, sáng
Kiểu dáng: hình khum đều
Màu sắc: Trắng , có hoa văn
Kích thước: Cao 300mm, đường kính thân 130mm, đường kính miệng 80mm, đường kính đáy 75mm
Trọng lượng: khoảng 0.8kg

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.

LỌ HOA 
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GIỚI THIỆU
 Bàn trà tiếp khách ngày Tết sẽ trở nên “sang chảnh” và hấp dẫn hơn với những mẫu khay đựng bánh kẹo, mứt Tết đa 
dạng và đẹp mắt này. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Khay đựng mứt, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Khay đựng mứt
Gồm: 6 hộp nhỏ. In logo 1 màu 1 vị trí trên 1 nắp hộp
Chất liệu: nhựa cứng
Màu: đỏ , đen
6 hộp rời dễ dàng lau chùi khi sử dụng
Khi xoay phát ra tiếng nhạc

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.

KHAY
ĐỰNG MỨT
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GIỚI THIỆU
 Áo khoác giờ đây không chỉ là trang phục để mặc bên ngoài  mà còn là món phụ kiện giúp bạn thể hiện gu thời trang 
của mình. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Áo gió và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Áo gió
Chất liệu: vải micro
Phối 2 màu: trắng và đỏ
Bo tay và thân áo
Thiết kế trẻ trung, 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.

ÁO GIÓ 
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GIỚI THIỆU
Xu thế hội nhập với nền công nghệ hiện đại ngày nay. Balo là một nhu cầu tất yếu của mọi người và giúp ích trong cuộc 
sống và trong công việc của từng cá nhân. Balo, túi xách có lẽ đã trở thành một vật bất ly thân của mỗi người khi ra 
ngoài, đi học, đi chơi hay đi dã ngoại cùng gia đình bạn bè. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Balo và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Balo
Chất liệu: vải dù gai 1680D, lót bên trong vải polyester 210D màu đen, các chất liệu phụ kèm theo, mút xốp chống 
sốc, gân định hình, đai, viền, đầu rùa
Kích thước: 34 x 15 x 50 cm
Quy cách: balo có một ngăn đựng laptop có lót mút chống sốc, 1 ngăn có khóa kéo đựng  các vật dụng, phía trước 
có ngăn có khóa kéo đựng văn phòng phẩm và các dụng cụ cá nhân
Màu sắc : màu pha

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

BALO
LAPTOP
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GIỚI THIỆU
Nồi đất dùng để nấu các món cá kho tộ, thịt kho, ốc chuối đậu... thêm phần thơm ngon. Ngoài ra, có thể dùng để chiên, 
xào, nấu lẩu, nấu cơm rất tiện dụng, đồng thời giữ nhiệt rất lâu. Đây là sản phẩm được nhiều bà nội trợ yêu thích. Bộ sản 
phẩm bao gồm: 01 Nồi đất , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Nồi đất 
Dung tích: 720 ml
Nguyên liệu: Cao lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch
Khả năng chịu nhiệt: -40 - 500 độ C
Kích thước: 18x9  (cm)
Nguyên liệu cao cấp nên không bị: nứt, vỡ khi nấu, an toàn cho người sử dụng

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.

NỒI ĐẤT
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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 thêm vẻ đẹp cho không gian bếp. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ 3 hủ 
sứ, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ 3 hủ sứ
Sản phẩm gồm bộ hủ sứ nắp màu, thân hình trụ đường kính miệng 6cm, đường kính vòng thân 8cm và đường 
kính đáy 6cm

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.

BỘ HỦ SỨ  
ĐỰNG GIA VỊ
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GIỚI THIỆU
Mũ bảo hiểm không chỉ đội để bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông mà giờ đây nó đã trở thành một phụ kiện thể 
hiện ca tính của chúng ta.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Mũ bảo hiểm và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Mũ bảo hiểm
Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu : nhựa ABS
Màu sắc: đa dạng
Mũ được sản xuất từ nhụa ABS, có bề mặt nhẵn mịn, chịu được sự va đập mạnh và lực đâm xuyên cao, bảo đảm 
an toàn tuyệt đối cho người sử dụng
Lớp đệm xốp bên trong dày, dây quai nón có độ chịu lực cao và khóa nón an toàn, dễ gài, dễ mở  không bị tuột

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

MŨ
BẢO HIỂM
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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 thêm vẻ đẹp cho không gian bếp. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ hủ 
gia vị nắp gỗ, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ hủ gia vị nắp gỗ
Gồm 3 hủ gia vị có than bằng sứ, nắp gỗ kèm muỗng. Thiết kế tiện lợi phù hợp với mọi không gian bếp. 
Chất liệu: Phần than và muỗng được làm bằng sứ cao cấp. Phần nắp bằng gỗ. Khay bằng gỗ
Kích thước khay: 8 x 28.5 cm
Hình dáng: Hủ hình trái bóng golf

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.

BỘ HỦ GIA VỊ 
NẮP GỖ
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GIỚI THIỆU
Bộ 3 hộp GlassLock  lý tưởng để làm hộp bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh, hộp đựng thực phẩm cho nhân viên văn 
phòng, đựng nguyên liệu làm bánh, tô đựng canh cho bàn ăn. Chất liệu thủy tinh trong suốt giúp dễ phân biệt thực 
phẩm hay quan sát màu sắc cũng như tình trạng sản phẩm dễ dàng. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Đèn pin sạc siêu 
sáng, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ đựng thực phẩm Glasslock
Gồm 2 hộp đựng thực phẩm, sản phẩm dùng được với tủ lạnh, lò vi sóng, máy rửa chén, có khả năng chống tràn, 
chịu va đạp mạnh
Chất liệu: Thủy tinh cường lực cho phần thân và nắp được làm từ nhựa an toàn thực phẩm
Kích thước : Hộp lớn dài 170 mm, rộng 125mm, cao 65 mm; Hộp nhỏ dài 155 mm, rộng 105mm, cao 50mm
Dung tích: 715ml và 400ml

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.

BỘ ĐỰNG THỰC PHẨM  
GLASSLOCK

Catalogue
Giới thiệu Quà tặng

HÌNH ẢNH

www.songhanhad.comGiải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.



GIỚI THIỆU
Bộ 2 ống cắm đũa thìa bằng sứ kèm giá inox không chỉ giúp đồ dùng phòng bếp thêm gọn gàng, ngăn nắp và mang 
tính thẩm mỹ cao mà còn tiện lợi để trên bàn bếp, bàn ăn.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ 2 ống cắm đũa thìa 
bằng sứ kèm giá inox, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ 2 ống cắm đũa thìa bằng sứ kèm giá inox 
G
m 2 ống sứ (đường kính 8.5cm, cao 12cm), đáy có lỗ thoát nước. Dùng để cắm đũa, thìa, dĩa, dao... 
Kèm 1 giá inox đôi để đựng và bảo quản ống sứ không bị vỡ do va đập
Chất liệu: ceramic

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.

BỘ ỐNG CẮM ĐŨA  
CÓ GIÁ TREO
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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 thêm vẻ đẹp cho không gian bếp.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ hủ 
gia vị thủy tinh , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ hủ gia vị thủy tinh
Gồm 3 hủ thủy tinh glasslock
Chất liệu: Thân lọ được làm từ thủy tinh cường lực chịu được va đạp cao, nắp bằng nhựa 
Kích thước : 93 x 80 mm ( cao x rộng)
Dung tích: 350ml, 500ml, 815ml
Màu sắc: thân lọ trắng trong, nắp màu đen xám

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.

BỘ HỦ GIA VỊ 
THỦY TINH
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GIỚI THIỆU
Pin sạc dự phòng sẽ là một phụ kiện đắc lực smartphone, tablet trong những chuyến đi xa. Bạn có thể nhanh chóng 
nạp năng lượng ngay tức thì khi thiết bị của mình hết pin mà không có nguồn năng điện để nạp pin. Sản phẩm có 
nhiều màu sắc trẻ trung để cho bạn dễ dàng lựa chọn.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Pin sạc dự phòng, 01 hộp 
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Pin sạc dự phòng Power bank
Sạc pin cho điện thoại, tablet, MP3, MP4, thiết bị Bluetooth của một số máy tính bảng và sản phẩm kỹ thuật số
 Điện áp vào: DC5V 800mA
Điện áp ra: DC5V 1A
Kích thước : 100 x 45 x 28 mm
Trọng lượng: 65 gr
Chất liệu: nhựa cao cấp

Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: 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.

 PIN SẠC  
DỰ PHÒNG
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GIỚI THIỆU
Đĩa pha lê sử dụng đựng hoa quả, các loại hạt, bánh kẹo … Ngoài ra nó còn góp phần  tô điểm cho không gian phòng 
thêm sang trọng và lung linh.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Đĩa pha lê đúc lá nhỏ, 01 hộp đựng và 01 túi 
giấy.

QUY CÁCH
Đĩa pha lê đúc lá nhỏ
Công dụng đựng pha hoa quả
Chất liệu: pha lê bên trong phun màu 
Kích thước: đường kính 330mm, cao 55mm

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.

 ĐĨA ĐÚC PHALE   
LÁ NHỎ
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GIỚI THIỆU

Bạn muốn tô điểm cho ngôi nhà với tranh treo tường và đồng hồ treo tường, nhưng bức tường không đủ lớn cho cả 
hai. Vậy thì giải pháp tốt nhất cho bạn là trang trí bằng tranh đồng hồ treo tường, vừa có tính thẩm mỹ lại kiêm luôn 
việc xem giờ giấc.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Tranh đồng hồ, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Tranh đồng hồ
Kích thước : 30x30x 3 tấm
Sản phẩm được làm từ loại gỗ mịn cao cấp (Gỗ MDF Malaysia), phủ Fox  chống trầy ,không bị biến dạng.
Giấy in cán lụa cao cấp, in ảnh chất lượng cao, không bị nhòe , màng  bóng, mờ  chịu nước, chống bay màu tốt.
Bộ máy đồng hồ được chọn từ linh kiện cao cấp,  vận hành từ pin và  không gây tiếng ồn, thời gian chính xác cao.
Tranh thiết kế ốp sát tường khi treo, tạo cảm giác ảnh nổi 3D trên nền tường.

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.

TRANH
ĐỒNG HỒ
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GIỚI THIỆU
Bình giữ nhiệt quà tặng quảng cáo cao cấp với chức năng làm bình nước giữ nhiệt, ủ ấm hoặc giữ lạnh đồ ăn … vô cùng 
cần thiết với con người trong những ngày đông lạnh lẽo hoặc trong nhiều trường hợp như dành cho những người đi 
du lịch, đi công tác xa, vận động viên hay thường xuyên luyện tập, đây quả thật là một vật dụng đặc biệt và thiết yếu 
trong cuộc sống.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bình giữ nhiệt , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bình giữ nhiệt
Gồm 1 bình giữ nhiệt có thiết kế hợp thời trang phù hợp với các gia đình trẻ hiện đại và giới văn phòng.
Cấu tạo:Nắp bình: bằng nhựa cao cấp, phần gioăng bằng silicon giúp giữ kín hơi; Vỏ bình : cấu tạo 3 lớp
Dung tích : 500ml
Hình dáng: Hình trụ tròn
Nắp lớn có thể tận dụng làm ca
Màu sắc : Màu tím, 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.

BÌNH GIỮ NHIỆT  
ELMICH
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GIỚI THIỆU
Bát pha lê sử dụng đựng hoa quả, các loại hạt, bánh kẹo … Ngoài ra nó còn góp phần  tô điểm cho không gian phòng 
thêm sang trọng và lung linh.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bát pha lê đúc hoa đào, 01 hộp đựng và 01 túi 
giấy.

QUY CÁCH
Bát pha lê đúc hoa đào
Công dụng đựng pha hoa quả
Chất liệu: pha lê bên trong phun màu
Kích thước: đường kính 295mm, cao 90mm

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.

BÁT PHA LÊ ĐÚC 
HOA ĐÀO
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GIỚI THIỆU
Bộ ấm chén vừa đem đến cho bạn những buổi thưởng trà đầy thi vị, vừa tô điểm cho không gian phòng khách thêm 
hiện đại, tiện nghi.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ ấm chén men ngọc, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH

Bộ ấm chén men ngọc
Bao gồm: 1 bình, 6 tách, 1 hộp
Màu sắc: xanh ngọc
Chất liệu: sứ + men ngọc
Sản phẩm được làm từ chất liệu sứ cao cấp, bền đẹp, an toàn cho sức khỏe, bề ngoài phủ một lớp men ngọc sáng 
bóng, sang trọng.
Đáy chén in họa tiết cá 3D độc đáo, mới lạ, đẹp mắt

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.

BỘ ẤM CHÉN MEN NGỌC
CÁ 3D
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GIỚI THIỆU
Sử dụng tiện lợi bằng cổng USB hoặc sạc USB vừa giúp bạn tiết kiệm điện, vừa tiện dụng. Bạn chỉ cần cắm USB vào 
Laptop, sau đó bạn có thể tùy chỉnh đèn sao cho thuận tiện và thỏai mái nhất.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Đèn bàn 
LED, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Đèn bàn LED
 - Chất liệu: nhựa, chân đèn và đầu đèn màu vàng pastel
 - Sản phẩm: 1 đèn, 1 dây cắm đầu USB
 - Kích thước: Phần đầu đèn và chân đèn hình quá trứng có đường kính: 10.5cm, chiều dài thân đèn 32cm
 - Công suất: 3W

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.

ĐÈN BÀN LED
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GIỚI THIỆU
Túi thơm có tác dụng khử mùi, giảm stress, cho giấc ngủ ngon. Thích hợp cho cả em bé. Lâu lâu chỉ cần vò nhẹ vào túi, 
hương thơm sẽ dậy lên thơm ngát. Túi thơm sẽ rất thích hợp để trong tủ quần áo, ba lô, túi xách hay trong xe hơi… Có 
thể làm quà tặng cho bạn bè và người thân. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Hộp sản phẩm túi thơm, 01 hộp đựng 
và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Hộp sản phẩm túi thơm 
 - Hộp túi thơm: 6pcs/box, 12pcs/box
 - Kích thước: 6pcs/box - 9.5*9*6.5cm

12pcs/box - 13.5*11.5*7cm
 - 1 hộp sản phẩm có nhiều túi nhỏ gọn rất tiện lợi.
 - Có nhiều loại hương thơm để 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.

HỘP SẢN PHẨM TÚI THƠM 
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GIỚI THIỆU
Bổ sung thêm tinh dầu cho bộ sản phẩm khuếch tán tinh dầu.. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Chai tinh dầu, 01 hộp 
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Chai tinh dầu
 - Chai tinh dầu để bổ sung vào bộ sản phẩm khuếch tán.
 - Dung tích: 180ml 

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.

CHAI TINH DẦU
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GIỚI THIỆU
  Bình giữ nhiệt hiệu Remax Cool Series Cup được làm bằng chất liệu nhựa mềm mại , chất liệu inox 304  an toàn cho 
người sử dụng, với khả năng chống trơn trượt cao.. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bình giữ nhiệt, 01 hộp đựng và 
01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bình giữ nhiệt
 - Chất liệu: phần nắp là nhựa, có phần quai để cầm bằng silicone, thân bình bằng inox 304, đáy bình có miếng lót 
silicone để hạn chế rơi ngã.
 - Kích thước: 21*6cm
 - Có 4 màu sắc để lựa chọn, dung tích 300ml
 - Giữ nhiệt trong 24 tiếng.

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.

BÌNH GIỮ NHIỆT
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GIỚI THIỆU
 Họa tiết Hello Kitty xinh xắn, tông màu ngọt ngào đáng yêu, phù hợp cho các bé gái, giúp các bé hào hứng dùng bữa 
hơn. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ Dĩa + chén + muỗng kitty cho baby, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ Dĩa + chén + muỗng kitty cho baby
 - Chất liệu: nhựa
 - Kích thước: Dĩa - 20.5*18cm, chén 12.5*6cm, muỗng 18cm
 - Bộ sản phẩm gồm: Dĩa và chén có hình dáng đầu con mèo kitty, bên ngoài màu đỏ, mặt trong là hình kitty; 
muỗng có hình ảnh kitty.
 - Có hộp đựng nguyên bộ sản phẩm.

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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GIỚI THIỆU
 Sản phẩm với màu sắc tươi mới sẽ góp phần làm cho món ăn tăng thêm phần hấp dẫn, không chỉ trẻ em mà người lớn 
cũng sẽ thích thú. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ chén nhựa 5 màu, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ chén nhựa 5 màu
 - 1 hộp sản phẩm: 5 chén nhựa, 5 màu tùy chọn, 
- Chất liệu: nhựa
 - Kích thước: Chén (thân dưới chén in nổi gợn sóng) - 5*11.5cm
  - Có hộp đựng
 - Làm Logo theo yêu cầu, có nhiều màu sắc để lựa chọn

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.

BỘ CHÉN NHỰA 5 MÀU
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GIỚI THIỆU
 Khung hình vừa có thể  để bàn đồng thời có phần móc nếu bạn muốn tô điểm cho tường nhà bạn thêm đặc sắc.Khung 
hình giúp lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của gia đình và bạn bè, cho những bức hình kỷ niệm của bạn không phai 
dấu theo thời gian.. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Khung hình simili đỏ, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Khung hình simili đỏ
 - Chất liệu: gỗ bọc simili đỏ, phía sau giá đỡ được bọc simili, có thêm phần móc để treo tường.
 - Kích thước: 19.1*15cm, bên trong khung hình 12*8cm
 - Có hộp đựng sản phẩm riêng. 

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.
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GIỚI THIỆU
Bộ khung ảnh chữ LOVE thiết kế trang nhã, dễ thương tạo điểm nhấn đáng yêu cho không gian sống. Khung hình bằng 
nhựa có nhiều khung hình nhỏ để bạn lưu lại những hình ảnh của gia đình, người thân yêu. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 
Khung hình trắng (chữ LOVE), 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Khung hình trắng (chữ LOVE)
 - Chất liệu: Nhựa, màu trắng.

 - Kích thước: 36.5*33cm
 - Khung hình phía trên là chữ LOVE, phía dưới chữ 1 khung hình dọc, 1 khung hinh ngang, 
1 khung hình trái tim,

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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