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

Catalogue
Giới thiệu Quà tặng



GIỚI THIỆU
Đồng hồ không chỉ đơn thuần là dùng treo trong nhà xem giờ mà nó còn tô điểm cho không gian nhà thêm sinh động, 
hiện đại.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Đồng hồ hình hoa, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Đồng hồ hình hoa
Kích thước: ĐK mặt trước 31cm, ĐK mặt sau 35.5cm, Độ dày 6cm
Chất liệu: viền thiết cao cấp, mặt kiếng sang trọng
Đồng hồ treo tường trang trí có hoa văn đi kèm cổ điển và 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.

    ĐỒNG HỒ    
HÌNH HOA
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GIỚI THIỆU

Tô là vật dụng không thể thiếu trong các bữa ăn trong gia đình. Một bộ tô đẹp đầy màu sắc sẽ làm cho món ăn thêm 
đẹp mắt và ngon hơn.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ tô màu, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ tô màu Nguyên liệu : Cao lanh, thạch anh, tràng thạch
Kích thước :  17 x 7 cm
Trọng lượng : 150gr
Bộ sản phẩm gồm 4 tô màu sắc : xanh lá, xanh biển, vàng và hồng

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 TÔ MÀU
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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: 01Pin sạc dự phòng  , 01 hộp 
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Pin sạc dự phòng 
Dung lượng: 10.000 mAh
Chất liệu: vỏ bọc simili cao cấp

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.
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GIỚI THIỆU
Cân sức khỏe là một phương pháp tối ưu giúp bạn chăm sóc gia đình mình về trọng lượng cơ thể của mỗi thành viên 
mà không còn khó khăn như trước nữa. Với chiếc cân này bạn cũng thật dễ dàng hơn trong chế độ ăn kiêng hay tăng 
cân để có một thân hình hoàn hảo hơn.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Cân cơ học Laica, 01 hộp đựng và 01 túi 
giấy.

QUY CÁCH
Cân cơ học Laica
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 28.5 x 5 x 26.8cm.
Trọng lượng tối đa: 130kg
Trọng lượng: 700g
 Chất liệu: Mặt thép phủ PVC chống trượt cho cảm giác êm ái và thân thiện khi cân.

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
Vào mùa đông , việc sưởi ấm cho cơ thể là cực kỳ cần thiết. Với đèn sưởi 2 bóng Halogen  mọi người sẽ yên tâm không 
lo bị lạnh.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Đèn sưởi Halogen 2 chế độ sưởi Lion, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Đèn sưởi Halogen 2 chế độ sưởi Lion
 Màu sắc: da cam kết hợp trắng
Điện: 220-240V/50-60Hz
Công suất: 600W
Chất liệu: nhựa
Kích thước sản phẩm: 39x24.5 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.

ĐÈN SƯỞI 
LION
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GIỚI THIỆU
Đối với nhân viên văn phòng và đặc biệt với những người làm công việc phải di chuyển nhiều thì bình giữ nhiệt luôn 
là vật dụng cần thiết với nhiều tiện ích. 
Bình giữ nhiệt ngoài chức năng là chiếc bình thông thường, nó còn có thể giữ thực phẩm và đồ uống nóng hoặc lạnh 
trong thời gian dài. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ bình và 2 ca giữ nhiệt, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ bình và 2 ca
 Chất liệu: thép không gỉ
 Dung tích: bình 500ml, ca 200ml
 Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn dễ cầm nắm
Bên trong và bên ngoài đều sử dụng thép cao cấp của Hàn Quốc bằng thép không gỉ, cấu trúc 2 lớp giúp tăng 
hiệu quả giữ nhiệt. Giữ nhiệt từ 6-8 tiếng, giữ lạnh lên tới 24 tiếng. Nắp mở tiện lợi, an toàn, có thể tháo rời từng 
bộ phận để chùi rửa

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
Máy nghe nhạc MP3 sẽ là người bạn đồng hành cùng chia sẻ những phút giây giải trí âm nhạc với bạn dù bất cứ ở nơi 
đâu.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Máy nghe nhạc MP3 mini  , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Máy nghe nhạc MP3 mini
Hỗ trợ hiển thị đa ngôn ngữ dễ dàng cho bạn tùy chỉnh chức năng.
Lưu trữ dữ liệu như 1 USB thông thường với chuẩn 2.0 với dung lượng 2GB có khẳ năng chứa trên 500 bài hát 
tương đương 4 đĩa CD thông thường tha hồ cho bạn lưu trữ kho nhạc số của mình.
Màn hình LCD 1.0 với chức năng chỉnh sáng giúp bạn tiết kiệm pin và có thể hiển thị lời bài hát.
Nghe nhạc MP3 với hầu hết các định dạng thông thường 

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.

MÁY NGHE NHẠC 
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GIỚI THIỆU
Chỉ mất vài phút là bạn có ngay một tô mì nóng hổi hay tách cà phê thơm ngon với bình đun nước siêu tốc. Bình có khả 
năng đun nước rất nhanh, giúp bạn tiết kiệm được thời gian so với cách đun thông thường.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 
Bình đun siêu tốc inox, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bình đun siêu tốc inox
Công suất: 1500W
Điện thế: 220V-50Hz
Dung tích: 1.8L
hông tin khác: 19x19x23.5

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 ĐUN 
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GIỚI THIỆU
 Nói đến uống trà là người ta thường nghĩ đến một thú vui thanh tao, đậm chất văn hoá. Người thưởng trà không chỉ 
nghĩ đến hương thơm, mùi vị của trà mà còn quan tâm đến những dụng cụ dùng để pha trà. Dùng ấm Tử Sa pha trà, 
sắc nước rất đẹp, hương thơm và độ nóng được giữ rất lâu mang lại một ấm trà ngon cho người thưởng thức.  Bộ sản 
phẩm bao gồm: 01 Bộ ấm trà tử sa, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ ấm trà tử sa
Bộ sản phẩm gồm có: 6 chén, 1 ấm, 7 đĩa kê
Ấm dùng lâu dần màu sắc trở nên sáng đẹp, nước pha trà càng thơm, càng dịu. Ngoài ra, ấm tử sa còn chịu nhiệt 
tốt, không rạn nứt dù nhiệt độ thay đổi, truyền nhiệt ít, cầm không nóng tay.
Thân ấm được nung ở nhiệt độ cao đến 1300 độ C tạo nên ưu điểm bền chắc, hạn chế trầy xước, bể mẻ do va 
chạm trong khi sử dụng, vận chuyển. Bình trà với tay cầm vừa vặn, chắc chắn, miệng bình được thiết kế vô cùng 
chuẩn xác, không bị rỉ nước, ngắt dòng tuyệt đối khi rót.

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
Với Lọ hoa thủy tinh đúc hoa hồng dùng để bày hoa trang trí cho không gian phòng khách, phòng ăn của bạn tạo 
thêm sự bắt mắt, tinh tế.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Lọ hoa pha lê đúc hoa hồng, 01 hộp đựng và 01 túi 
giấy.

QUY CÁCH
Lọ hoa pha lê đúc hoa hồng
Kích thước: cao 275mm, miệng rộng 110x90mm
Chất liệu: pha lê đúc

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  
PHA LÊ ĐÚC
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GIỚI THIỆU
Mỗi tổ ấm gia đình đều cần đến sự ngăn nắp, gọn gàng, phòng khách luôn cần những đồ dùng tiện ích gọn gàng mà 
lại tạo thẩm mỹ cao Đĩa pha lê sâu lòng bày hoa quả sang trọng sẽ khiến bữa tiệc của gia đình bạn tinh tế và đẹp mắt 
hơn.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Đĩa pha lê sóng, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Đĩa pha lê sóng
Công dụng; đựng thực phẩm
Kích thước: cao 60, đk 345mm
Chất liệu: pha lê màu

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 PHA LÊ 
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GIỚI THIỆU
Bàn là hơi nước thiết kế gọn nhẹ chức năng vượt trội, giúp các bà nội trợ tiết kiệm thời gian công sức mà vẫn có những 
bộ quần áo phẳng gọn gàng theo nếp.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bàn là hơi nước , 01 hộp đựng và 01 túi 
giấy.

QUY CÁCH
Bàn là hơi nước
Gồm 1 bàn là nước, chất liệu cao cấp và kiểu dáng sang trọng. Phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng
Chất liệu: nhựa cao cấp
Màu sắc: đa dạng
Công suất: 1.200W

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.

BÀN LÀ  
HƠI NƯỚC
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GIỚI THIỆU
Tuy chỉ là một phụ kiện nhỏ trong phòng tắm nhưng với bộ khan cao cấp sẽ mang lại cho bạn cảm giác thoải mái, dễ 
chịu khi sử dụng. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ khăn mặt, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ khăn mặt
Xuất xứ: Hàn Quốc
Kiểu dáng: hình chữ nhật
Màu sắc: xanh, vàng, cam,…
Kích thước: rộng 365mm, dài 800mm
Trọng lượng: 110g/ 1 chiếc
Chất liệu: 100% cotton

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 KHĂN 
CAO CẤP

Catalogue
Giới thiệu Quà tặng

www.songhanhad.com

HÌNH ẢNH

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



GIỚI THIỆU
Túi đựng dụng cụ cá nhân giúp bạn sắp xếp nhà ở ngăn nắp, gọn gàng, tiết kiệm diện tích cùng với kích thước nhỏ gọn, 
màu sắc đẹp mắt giúp bạn tiện ích hơn khi chứa được nhiều đồ đạc khi đi du lịch, công tác xa.  Bộ sản phẩm bao gồm: 
01 Túi đựng dụng cụ cá nhân, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Túi đựng dụng cụ cá nhân
 Chất liệu: vải nilong chống nước cao cấp
Kích thước: 230x 230 x 100 mm( dài x rộng x cao)
Kiểu dáng sang trọng, tiện dụng
Màu sắc: hồng, xanh, cam,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.

TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ 
CÁ NHÂN
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Những màu sắc tươi mới sẽ góp phần làm cho món ăn tăng thêm phần hấp dẫn.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Thố 2 
tô 4 chén, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ Thố 2 tô 4 chén
Nguyên liệu : Gốm sứ 
Bộ sản phẩm gồm 7 món : 01 nồi đất vung nắp xanh dung tích 1.4L ( đường kính 20cm, cao 8.5cm ); 02 tô canh 
xanh và hồng dung tích 600ml ( đường kính 17cm, cao 7cm ) ; 04 bát (chén) cơm 4 màu xanh biển, xanh lá, vàng, 
hồng ( đường kính 11.6cm, cao 5.5cm ) 
Kích thước bộ sản phẩm : 41.5 x 34.5 x 12cm

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 THỐ + 2 TÔ + 4 CHÉN
DONGHWA
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GIỚI THIỆU
Những màu sắc tươi mới sẽ góp phần làm cho món ăn tăng thêm phần hấp dẫn.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ  tô 
Đông Hoa, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Cân sức khỏe điện tử
Thương hiệu: Donghwa 
Nguyên liệu : Cao lanh, thạch anh, tràng thạch
Kích thước :  17 x 7 cm
Trọng lượng : 150gr
Bộ sản phẩm gồm 4 tô màu sắc : xanh lá, xanh biển, vàng và hồng

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 TÔ 
DONGHWA
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GIỚI THIỆU
Với thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng, thích hợp đặt trong phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc,.... Chỉ cần nhỏ vài 
giọt tinh dầu, mở thiết bị trong vài phút, không gian của bạn sẽ có mùi thơm dịu nhẹ tạo cảm giác thư thái, dễ chịu suốt 
cả ngày.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Máy khuếch tán tinh dầu, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Máy khuếch tán tinh dầu
 - Bộ sản phẩm bao gồm:  1 máy khuếch tán tinh dầu, 1 cáp USB, 1 sổ hướng dẫn sử dụng. 
 - Chất liệu: Nhựa cao cấp
 - Kích thước: Chiều cao 9.5cm*Đường kính 10cm
 - Trọng lượng: 130gram
 - Dây cáp: 1 mét, đầu cắm là USB
 - Dung tích: 130ml
 - Màu sắc: phần thân trên màu trắng có đầu vòi, phần thân dưới là gỗ vân sáng.

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.

MÁY KHUẾCH TÁN TINH DẦU
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GIỚI THIỆU
Trong những bữa ăn cao cấp, rượu vang là 1 thành phần không thể thiếu. Nhưng việc khui rượu luôn là vấn đề nan giải 
của nhiều người. Với bộ khui rượu hình chai rượu có 5 dụng cụ để khui rượu, đồng thời bộ khui rượu có thiết kế hình 
chai rượu, cũng có thể làm một vật trang trí trong nhà của chúng ta Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ dụng cụ khui 
rượu, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ dụng cụ khui rượu
 - Bộ dụng cụ khui rượu: Gồm 5 sản phẩm bên trong.
 - Kích thước: Chiều cao 32cm* Chiều ngang 7cm
 - Chất liệu: Nhựa
 - Kiểu dáng hình chai rượu, màu đen nhám, có thể làm Logo.

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 DỤNG CỤ KHUI RƯỢU 
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GIỚI THIỆU
Sản phẩm làm bằng kim loại (thép) không gỉ, nhỏ, gọn, sử dụng êm tay, Có thể mang theo mọi lúc, mọi nơi. Giúp bạn 
tự chăm sóc móng tại nhà mà không lo các bệnh ngoài da khi ra tiệm. Bao da đẹp, trang nhã, sang trọng thích hợp làm 
quà tặng cho bạn bè, người thân. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ cắt móng tay 10 món cao cấp, 01 hộp 
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ cắt móng tay 10 món cao cấp
 - Chất liệu: Kim loại (thép) không gỉ.
 - Bộ sản phẩm gồm 10 món: 3 đồ bấm móng tay lớn + vừa + nhỏ, kéo cắt lông mũi, 2 cây móc tai, 1 dũa, 1 nhíp, 
1 cây lấy khóe, 1 dụng cụ làm sạch móng.
 - Bao bì: Hộp kim loại bọc simili cao cấp (15*10*1.5cm)
 - Dập Logo theo yêu cầu bên ngoài vỏ bọc.

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 CẮT MÓNG TAY 10 MÓN CAO CẤP
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GIỚI THIỆU
  Đồng hồ treo tường là một đồ trang trí vô cùng độc đáo và lạ mắt cho ngôi nhà bạn. Không chỉ có tính tiện ích, mà 
đồng hồ này còn có mặt số 3D giúp chúng ta dễ dàng coi giờ..  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Đồng hồ treo tường, 
01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Đồng hồ treo tường
 - Chất liệu: nhựa
 - Kích thước: Đường kính 33*5cm
 - Màu nền đồng hồ có nhiều màu để lựa chọn, mặt số nổi 3D.

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.

ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG
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GIỚI THIỆU
 Bộ lắp ghép mô hình sáng tạo dành cho các bé từ 3 tuổi trở lên. Bé có thể thỏa sức sáng tạo lắp ráp theo mô hình do 
mình mong muốn hay theo những mẫu mà sản phẩm có sẵn. Có thể kết hợp nhiều hộp sản phẩm để tạo ra 1 mô hình 
hoành tráng theo mong muốn. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ đồ chơi ghép hình, 01 hộp đựng và 01 túi 
giấy.

QUY CÁCH  
Bộ Dĩa + chén + muỗng kitty cho baby
 - Lắp ghép mô hình sáng tạo 
 - Chất liệu: Nhựa
 - Có 81 miếng ghép
 - Xuất sứ: Trung Quốc
 - Hộp gài, có quai xách. 

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 ĐỒ CHƠI GHÉP HÌNH
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