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

Catalogue
Giới thiệu Quà tặng



GIỚI THIỆU
Với chiếc máy sấy tóc sẽ giúp bạn có 1 mái tóc đẹp và sấy khô nhanh chóng sau khi tắm để tránh làm mất thời gian và 
không trễ những cuộc hẹn quan trọng.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Máy sấy tóc Philip , 01 hộp đựng và 01 
túi giấy.

QUY CÁCH
Máy sấy tóc Philip 
Công suất 1000W với hai tốc độ sấy làm khô tóc nhanh. 
Tự động ngắt điện khi quá tải tăng tuổi thọ máy.
Thiết kế nhỏ gọn, đáng yêu, phù hợp mang theo khi đi du lịch, công tác.
Thương hiệu nổi tiếng Hà Lan, chất lượng tốt, bền, đẹp và tiện 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.

MÁY SẤY TÓC 
PHILIP
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GIỚI THIỆU
Được thiết kế với kiểu dáng sang trọng và hiện đại, Bộ 6 Thố Đựng Mứt Sứ Xương y không chỉ là đồ vật tiện dụng mà 
còn là vật trang trí bắt mắt giúp trang trí không gian phòng khách nhà bạn thêm bắt mắt.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 
Bộ thố mứt sứ sương, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ thố mứt sứ sương
Bộ sản phẩm gồm 06 hũ trong đó có 03 hũ to, 03 hũ nhỏ có nắp;
Chất liệu: sứ xương; 
Kiểu dáng: hình quả trám;
Kích thước, dung tích của 03 hũ lớn: 1.000 ml/cái; (CN x CR x CC) –  (13 x 13 x 9,5)cm ± 2cm; 
Kích thước, dung tích của 03 hũ nhỏ: 350 ml/cái;  (CN x CR x CC) – (9,5 x 9,5 x 7,5)cm ± 2cm; 

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 MỨT  
SỨ SƯƠNG
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GIỚI THIỆU
Túi du lịch là người bạn đồng hành trong các chuyến đi xa. Với thiết kế các ng

n đựng rộng rãi, giúp đựng được nhiều đồ cần thiết cho bạn.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 túi du lịch+01 túi vải 

không dệt

QUY CÁCH
Túi du lịch
Kích thước(cm): Ngang 55 x Rộng 34 x Cao 24 
Trọng lượng(kg): 1.2 
Tải trọng tối đa(kg): 30
Thể tích (L): 35 
Chất liệu vải bố 1680

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

Catalogue
Giới thiệu Quà tặng

www.songhanhad.com

HÌNH ẢNH

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

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text



GIỚI THIỆU
Máy đo huyết áp là thiết bị giúp giúp theo dõi áp lực máu tác dụng lên thành động mạch nhằm đưa máu đến nuôi 
dưỡng các mô trong cơ thể. Thông qua đó, chúng ta có thể phòng tránh nguy cơ mắc các bệnh liên về tim mạch, tăng 
huyết áp hoặc hạ huyết áp đột ngột và tiểu đường.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Máy đo huyết áp cổ tay, 01 hộp 
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Máy đo huyết áp cổ tay
Nguyên lý đo: Phương pháp dao động kế.
+ Dải đo: Huyết áp: 0 - 300mmHg, Mạch: 40 - 199 nhịp/ phút
+ Độ chính xác:Huyết áp: +/- 3mmHg, Mạch: +/- 5%
+ Bơm, xả khí: tự động
+ Màn hình: LCD; Bộ nhớ: 99 kết quả đo
+ Kích thước: 70 x 72 x 31 mm.Trọng lượng: 121gr (bao gồm cả pin và vòng bít)

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 vải không dệt

MÁY ĐO 
HUYẾT ÁP
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GIỚI THIỆU
Đèn hồng ngoại trị liệu Beurer IL11 - 100W dưới tác dụng của bức xạ nhiệt hồng ngoại giúp các tế bào, mạch máu, các 
mô trên cơ thể tăng khả năng hoạt động, sức nóng của đèn đều có tác dụng giảm đau, chống cơ cứng, làm giãn mạch 
tăng chuyển hóa và dinh dưỡng tại chỗ.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Đèn hồng ngoại Beurer , 01 hộp đựng 
và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Đèn hồng ngoại Beurer
Thân đèn bằng nhựa cao cấp đạt tiêu chuẩn Châu Âu
Bóng đèn Philips (Thương hiệu số 1 thế giới), Công suất bóng 100W
Có 5 nấc chỉnh góc nghiêng. Khoảng cách sử dụng 60cm
Kích thước: 120 x 205 x 165 mm; Trọng lượng tịnh: 330g
Cấu tạo nhựa trắng. Công dụng: với tác dụng bức xạ thủ các tế bào, mạch máu, các mô để tăng khả năng hoạt 
động.

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 HỒNG NGOẠI 
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GIỚI THIỆU
Đồ Dùng Làm Bếp  là trợ thủ đắc lực cho các bà nội trợ trong căn bếp yêu thương của gia đình mình. Với thiết kế sang 
trọng, chất lượng đảm bảo, bộ dụng cụ  vừa dùng để phục vụ việc nấu ăn vừa làm cho gian bếp nhà bạn trở nên 
chuyên nghiệp, bắt mắt hơn rất nhiều.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ dụng cụ làm bếp, túi giấy, 01 hộp 
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ dụng cụ làm bếp
Giá treo tường: Thép không gỉ ;
Các dụng cụ : nhựa cao cấp an toàn thực phẩm.
Kích thước:1 dụng cụ để xào dài: 31 cm, 1 muỗng vớt bọt dài: 32 cm, 1 dụng cụ vớt xương dài: 29 cm, 1 muỗng 
múc canh dài: 30 cm, 1 dụng cụ đánh trứng dài: 30 cm, 1 giá treo tường để móc bộ dụng cụ dài: 30 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 DỤNG CỤ 
LÀM BẾP
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GIỚI THIỆU
Nếu bạn chán ngấy những chiếc loa tích hợp ngay trong những chiếc laptop, dù đã mở hết mức nhưng âm lượng và 
độ trong của âm thanh không đủ làm bạn cảm thấy đủ thì hãy trang bị bộ loa ngoài như Logitech  và bắt đầu phiêu du 
cũng những giai điệu yêu thích.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ loa di động, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ loa di động
Chất liệu: vỏ được làm bằng nhựa hơi nhám, dễ chùi rửa, khó bám bụi. Ở giữa là nhựa bóng.
Thông số kỹ thuật: Hệ thống loa: 2.0, Tổng công suất: 1.2W, Nguồn điện: cổng USB, Kết nối: Jack 3.5mm, Màu sắc: 
trắng - đen. 
Tính năng:Loa sử dụng nguồn từ cổng USB của laptop hay netbook mà không cần phải cắm thêm nguồn từ bên 
ngoài. Có thể kết nối bất cứ thiết bị nào dùng cổng chuẩn 3.5mm như máy phát nhạc, điện thoại....

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 LOA    
LOGITECH
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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 Samsung, 
01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Pin sạc dự phòng Samsung
Điện áp vào: 5V – 2A
Điện áp ra: 5V – 1A và 5V – 2.1A
Dung lượng: 20.000mAh
Kích thước: 120x20x70 (mm)
Trọng lượng: 65 gr
Chất liệu: nhựa cao cấp, bọc simili

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   
SAMSUNG
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GIỚI THIỆU
Nếu bạn chán ngấy những chiếc loa tích hợp ngay trong những chiếc laptop, dù đã mở hết mức nhưng âm lượng và 
độ trong của âm thanh không đủ làm bạn cảm thấy đủ thì hãy trang bị bộ loa ngoài như Logitech  và bắt đầu phiêu du 
cũng những giai điệu yêu thích.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Hộp loa Bluetooth, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Hộp loa Bluetooth
Kích thước: 70 x 77 x 70mm
Chất liệu: Lớp vỏ ngoài nhựa cao cấp gồm nhiều màu sắc lựa chọn
Khe cắm phát nhạc trực tiếp từ thẻ nhớ SD
Pin sạc tích hợp trong loa: 500mAh, 3.7V, nghe nhạc liên tục 4 giờ
Kết nối phạm vi sử dụng 10m

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 LOA
BLUETOOTH
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GIỚI THIỆU
Caravat được coi là phụ trang không thể thiếu cho bộ cánh lịch lãm, sang trọng của nam giới thành đạt.  Bộ sản phẩm 
bao gồm: 01 cravat, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Cravat
 Kích thước: Size M (cà vạt 140x8,3cm, khăn 22x22 cm); size L (cà vạt 150x8,3 cm, khăn 22x22cm)
Chất liệu: Tơ tằm dệt tay
Xuất xứ: Việt Nam

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.

 CARAVAT   
PIERRE CARDIN
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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 5 lọ 
đựng gia vị bằng sứ, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ 5 lọ đựng gia vị bằng sứ
Gồm 5 lọ đựng gia vị bằng sứ, đi kèm nắp đạy bằng gỗ. Thiết kế lạ mắt phù hợp với mọi gian bếp
Chất liệu: sứ cao cấp
Kích thước: 9 x 9cm(cao x rộng), nắp 5cm , khay 43cm
Màu sắc: phần thân sú trắng đục, nắp và khay màu gỗ nâu 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.
Kích thước phù hợp với sản phẩm.

BỘ 5 LỌ ĐỰNG GIA VỊ 
NẮP GỖ
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GIỚI THIỆU
Dụng cụ nhà bếp ngày nay phục vụ cho bữa ăn của bạn không chỉ tiện lợi, an toàn không độc hại mà còn mang tính 
thẫm mỹ cao. Chính vì vậy sản phẩm Bộ dao muỗng nĩa inox 24 món phục vụ cho bữa ăn hoàn toàn có ưu điểm vượt 
trội về tính tiện lợi dễ cầm khi sử dụng. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ muỗng nĩa 24 món , 01 hộp đựng và 
01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ muỗng nĩa 24 món
Gồm 24 món các loại (9 muỗng nhỏ + 9 nĩa nhỏ + 2 muỗng lớn + 2 nĩa lớn + 2 dao lớn)
Kích thước: Muỗng nhỏ có cán sứ cao cấp: dày 2mm, 152 mm x 25 mm; Nĩa nhỏ có cán sứ cao cấp: dày 2mm, 
154mm x 10mm; Muỗng lớn có cán sứ cao cấp: dày 2,3mm, 193mm x 37mm; Nĩa lớn có cán sứ cao cấp: dày 
2,3mm, 197mm x 21.5mm; Dao có cán sứ cao cấp: dày 2mm, 203mm x 15mm
Hộp đựng có kích thước 38mm x 235mm x 315mm; chiều dày thành hộp 6,2mm

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 MUỖNG NĨA   
24 MÓN
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GIỚI THIỆU
Đối với nhiều người làm công việc văn phòng hay giản dạy, sổ và bút là hai vật dụng không thể tách rời. Đặc biệt, 
những cuốn sổ và bút cũng màu sắc luôn khiến người mua thích thú.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Sổ tay và bút, 
01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Sổ tay và bút
Kích thước : 17*26 cm
Bìa PU cao cấp có vân bên trong lóp da cao cấp
Bìa có 6 còng cao cấp chống gỉ
Bên ngoài may kiểu bế theo khuôn
May dây đeo bên  ngoài có ngăn cắm bút 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.

  SỔ TAY VÀ BÚT 
CAO CẤP
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GIỚI THIỆU
Quạt sưởi có nhiều công dụng và khá phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như khí hậu của Việt Nam. Vì thế mà hiện nay 
quạt sưởi đã là một sản phẩm được ưa chuộng tại nhiều gia đình Việt. Ngoài ra quạt sưởi thường có thiết kế nhỏ gọn, 
tiện lợi khi di chuyển đến nhiều vị trí khác lại có khả năng làm ấm nhanh giúp các gia đình yên tâm lựa chọn..  Bộ sản 
phẩm bao gồm: 01 Quạt sưởi và hộp nhà cung cấp

QUY CÁCH

Quạt sưởi
Điện áp: 220V-50Hz 
Công suất tiêu thụ 800W
Kích thước 365x355x375 mm
Khối lượng tịnh 3kg
Chế độ hẹn giờ giúp tiết kiệm điện năng và an toàn hơn khi sử dụng.

    QUẠT SƯỞI    
SUNHOUSE
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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 SSK 
Cổng sạc: 5V-1A và 5V-2A.
Dung lượng pin: 10.000 mAh.
Kích thước: 104x40x25(mm)
Chất liệu: lõi thép và bản vi mạch điện tử, vỏ nhựa 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.

PIN SẠC DỰ PHÒNG     
SSK
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GIỚI THIỆU
Đơn giản, nhẹ nhàng lại mang nét đẹp truyền thống, giản dị mà không kém phần tinh tế, bộ ấm trà  Sứ sương  là sự lựa 
chọn hoàn hảo dành cho những người thưởng trà muốn tìm kiếm một bộ ấm trà ưng ý.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 
Bộ ấm tách uống trà Sứ Sương , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ ấm tách uống trà Sứ Sương
Chất liệu: Sứ tráng men cao cấp
 Kích thước: Ấm: Dài 21cm,  cao 8cm, đường Kính đáy 9cm, đường kính miệng 8cm; Tách: Cao 4,5 cm, đường kính 
7cm; Đĩa lót: Đường kính đĩa ấm 12 cm, đường kính đĩa tách 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.

BỘ ẤM TRÀ 
SỨ SƯƠNG
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GIỚI THIỆU
Được thiết kế sang trọng và nhiều chức năng, Bộ khui rượu có đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho một bữa tiệc ngon. Bữa 
tiệc sẽ không bị gián đoạn bởi những khó chịu không đáng có khi không tìm thấy đồ mở rượu hay dụng cụ khui nắp 
....  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ khui rượu cao cấp, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ khui rượu cao cấp
Bộ sản phẩm gồm 9 món: 01 dụng cụ mở rượu chuyên nghiệp, 01 dao cắt capsule,  02 nút chặn rượu, 01 nút chặn 
kiêm rót rượu, 01 nhẫn đeo cổ chai tránh rớt rượu, 01 dụng cụ đo nồng độ rượu, 02 mũi khoan dự phòng mở nút 
chai rượu
Công dụng: để mở những chai rượu dễ dàng hơn
Kích thước hộp: chiều dài 265 mm, rộng 215 mm, cao 70 mm.
Chất liệu: bọc simili 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.

 BỘ KHUI RƯỢU   
CAO CẤP
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GIỚI THIỆU
Bộ sản phẩm YvesRocher sẽ giúp bạn hồi sinh lại vẻ tự nhiên cho mái tóc với khả năng làm mềm mại và không gây nên 
cảm giác nặng nề cho tóc của bạn.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ sản phẩm Yves rocher, 01 hộp đựng và 
01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ sản phẩm Yves rocher
Dung tích: 300 ml
Nơi sản xuất: Pháp
Cho mái tóc sáng bóng và tràn đầy sức sống! 
Hơn 98% thành phần từ thực vật và thành phần làm sạch từ thực vật.
Không chứa Silicone - Paraben – Chất tạo 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.

BỘ DẦU GỘI & DẦU XẢ 
YVES ROCHER
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GIỚI THIỆU
Ngày nay đi cùng với đà phát triển của đât nước thì vấn đề quan tâm đến sức khỏe con người ngày càng được quan 
tâm,để theo dõi sức khỏe thường xuyên ngay tại nhà mình thì một chiếc nhiệt kế quả là một sự lựa chọn hoàn hảo cho 
mọi người, mọi gia đình. Nhiệt kế điện tử là người bạn đồng hành của mọi gia đình. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Nhiệt 
kế điện tử Laica, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Nhiệt kế điện tử Laica
Kích thước: 4 x 2 x 12 cm
Dụng cụ đo nhiệt độ cơ thể chính xác tuyệt đối, nhanh chóng và dễ dàng cho người ốm, người bệnh
Thao tác đơn giản, dễ dàng chỉ với 1 nút bấm. Thiết kế thanh lịch, gọn nhẹ, tiện dụng, được sản xuất bằng công 
nghệ tiên tiến nhất bởi hãng LAICA - ITALIA theo tiêu chuẩn CE0434 của Liên minh Châu Âu cho phép kiểm tra 
nhanh và chính xác nhiệt độ, giúp bạn tự tin kiểm soát được thân nhiệt của bản thân và con trẻ ngay khi cần.
Các thao tác đo được đơn giản hóa tối đa, giúp người sử dụng có thể tự đo một cách thành thạo, 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.

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ 
LAICA
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GIỚI THIỆU
Bộ đồ ăn sứ là một phần quan trọng tạo nên một bữa ăn ngon miệng và là dụng cụ là nâng tầm những món ăn ngon. 
Với bộ đồ ăn Tiệp món ăn của bạn không chỉ ngon mà còn đẹp mắt và đầy sang trọng. Không chỉ dùng chứa đồ ăn mà 
đồ ăn sứ Tiệp còn là món vật phẩm trang trí nội thất ấn tượng cho không gian bếp bạn thêm chút tinh tế và nghệ thuật.  
Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ đồ ăn cao cấp  , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ đồ ăn cao cấp
Bộ sản phẩm gồm: 1 tô + 1 đĩa lớn + 1 đĩa nhỏ + 4 chén + 2 muỗng
Kích thước đường kính: Tô 15cm, dĩa lớn 18cm, dĩa nhỏ 10cm, chén 11cm, muỗng dài 12cm
Chất liệu: Sứ
Sản phẩm màu trắng có 2 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.

BỘ ĐỒ ĂN 
CAO CẤP
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GIỚI THIỆU
Sản phẩm với thiết kế tinh tế là một món quà rất hay cho bạn bè cũng như gia đình.  Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Đồng 
hồ gỗ để bàn, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Đồng hồ gỗ để bàn
 - Chất liệu: giả gỗ
 - Kích thước: 16*14*4cm, gỗ màu sậm.
 - Mặt đồng hồ kim loại si vàng, mặt số la mã.
 - Có thể làm Logo theo yêu cầu

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 GỖ ĐỂ BÀN
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QUY CÁCH
Bộ tô sứ hoa văn 3 size
 - Chất liệu: Gốm sứ, bên ngoài tráng men cao cấp, có nắp nhựa đậy
 - Kích thước: Tô nhỏ - Đk 13*cao9cm

Tô trung - Đk 14.8*10cm
Tô lớn - Đk 16.6*11.5cm

 - Tô màu trắng với phần họa tiết đẹp mắt và không kém phần sang trọng.
 - Có thể làm logo theo yêu cầu

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 SỨ HOA VĂN 3 SIZE
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GIỚI THIỆU
Việc sử dụng các dụng cụ trong bếp núc bằng sứ ngày càng được người tiêu dùng đánh giá cao, 
không chỉ vì những tiện ích vượt trội mà còn vì tính thẩm mỹ, độ bền và khả năng rửa sạch dễ dàng. 
Bộ tô có 3 kích thước khác nhau nênbạn có thêm nhiều lựa chọn khi muốn tìm vật dụng chứa thức 
ăn trong gia đình. 
Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ tô sứ hoa văn 3 size, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.



GIỚI THIỆU
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 Kids, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Khung hình Kids
 - Chất liệu: phía trước là nhôm, phía sau là mặt kính, giá đỡ được bọc simili. 
- Kích thước: 20.3*17.8cm**3cm, bên trong khung hình 10*15cm

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.

KHUNG HÌNH KIDS
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GIỚI THIỆU
  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 viền  inox nền trắng, 01 hộp đựng và 01 
túi giấy.

QUY CÁCH
Khung hình viền  inox nền trắng
 - Chất liệu: Khung hình có viền inox, nền trắng bằng simili, đằng sau khung hình được lót simili.
 - Kích thước: 24*19cm, bên trong 14.3*9.6cm

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.

KHUNG HÌNH VIỀN  INOX NỀN TRẮNG
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GIỚI THIỆU
Quạt cầm tay mini thân thiện với môi trường, tiện dụng khi bị cúp điện, hoặc sử dụng trong môi trường văn phòng.
Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ chén ngọc, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH

BỘ CHÉN NGỌC
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Giới thiệu Quà tặng

HÌNH ẢNH

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

Bộ chén ngọc
Bao gồm 6 chén 
Chất liệu: Gốm sứ
Xuất sứ: Trung Quốc

Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi giấy bên ngoài
Kết cấu hộp: Hộp gài 
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm
In theo thiết kế

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



GIỚI THIỆU

Đèn pin mini, có dây cầm tay. Tiện dụng trong  những trường hợp mất điện, hay đi dã ngoại. Bộ sản phẩm bao gồm: 
01 Bộ bình nước, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

BỘ BÌNH NƯỚC GỐM SỨ CAO CẤP

Catalogue
Giới thiệu Quà tặng

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

HÌNH ẢNH

QUY CÁCH
Bộ bình nước gốm sứ cao cấp
Bộ bao gồm một bình cao và 4 ly
Chất liệu: Gốm sứ cao cấp
Xuất sứ: Trung Quốc

Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi giấy bên ngoài
Kết cấu hộp: Hộp gài 
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm
In theo thiết kế

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




