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PHẦN QUÀ MỨC GIÁ 700.000đ

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

Catalogue

Giới thiệu Quà tặng

VALI
CẦN KÉO
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Vali kéo sẽ là người người đồng hành với bạn trong các chuyến đi gọn gàng, và thời trang. Sản phẩm bao gồm: 01
Vali cần kéo

QUY CÁCH
Vali cần kéo
Dung tích 46 lít, kích cỡ air cabin , bốn bánh xoay 360° kết hợp cần kéo đơn tiêu chuẩn và quai xách hông xéo đã
tạo nên một chiếc vali phổ thông mạnh mẽ, thời trang. Đáp ứng các mục đích và nhiều đối tượng sử dụng hơn.
Chất liệu Poly 1680D , lót 210D, cần kéo nhôm
Gồm 1 hộc chính và 3 ngăn , và thêm ngăn để laptop 15”
Kích thước : 56 x 35 x 25 cm
Trọng lượng : 2.7Kg

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

www.songhanhad.com
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BỘ LY
PHA LÊ
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Sản phẩm bộ ly pha lê sẽ giúp không gian nhà bạn trở nên bừng sáng . Pha lê là sự kết hợp tinh túy vẻ đẹp của đất trời.
Các vật phẩm bằng pha lê tạo vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho ngôi nhà của bạn. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ Ly
pha lê, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ Ly pha lê
Ly pha lê dung tích 250ml xuất xứ Tiệp Khắc
Viền mạ vàng 22 K của Hà Lan, khắc hoa văn trống đồng
Logo Khách hàng yêu cầu được mạ vàng 22 K của Hà Lan

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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BỘ QUÁNH
CARLMANN
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Nồi quánh chống dính là sản phẩm tiện ích giúp cho các bà mẹ chế biến các món cháo, soup cho gia đình hay quấy
bột và chế biến thức ăn dặm cho bé một cách nhanh chóng. Thiết kế đẹp mắt và trang nhã sẽ là một điểm nhấn giúp
không gian bếp của bạn thêm phần hiện đại hơn. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ quánh Carlmann, 01 hộp
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ quánh Carlmann
Nguyên liệu: chất liệu inox sáng bóng, và gương chịu nhiệt.
Cấu tạo gồm: 1 nồi và nắp gương.
Kích thước: đường kính 16cm và cao 0,75cm
Xuất xứ thương hiệu: Đức
Thương hiệu: Carlmann
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 BIĐÔNG
LAKEN
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bình Bidong giúp bạn đựng và chứa những thức uống mà bạn yêu thích . Rất tiện dụng cho hoạt động ngoài trời và
những hoạt động hàng ngày. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bình Biđông , 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bình Biđông
Kích thước 205 x 140 x 80 mm
Ba màu: xanh dương, xanh lá và đỏ
Dung tích: 1000 ml
Kích thước: 205 x 140 x 80 mm
Đường kính miệng bình: 30 mm
Trọng lượng: 205 g
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 RƯỢU
1 CHAI
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Hộp đựng rượu vang là một sản phẩm được yêu thích nhất trên thị trường phụ kiện rượu. Trong mỗi hộp đựng rượu
vang có chứa 1 bộ dụng cụ mở rượu vang và phần hộp đựng rượu. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Hộp đựng rượu,
01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Hộp đựng rượu
Gồm 04 sản phẩm đi kèm để khui rượu
Gồm 01 chai Rượu vang cao cấp Bordeaux của Pháp hoặc Vang Chi lê
Kích thước hộp rượu 35*19*10cm

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 PIN SẠC SỰ PHÒNG
USB CARD
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bộ quà tặng tiện dụng nhỏ gọn có thể mang theo bên mình. Mang theo nuồn điện và thông tin đi khắp mọi nơi. Bộ
sản phẩm bao gồm: 01 Bộ gift pin sạc dự phòng + usb card, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ gift pin sạc dự phòng + usb card
Dung lượng pin: 6.600 mAh
Trọng lượng: 177g
Điện áp vào: 5V/1A; Điện áp nạp vào thiết bị: 5V/1A
Chất liệu: nhựa
USB card: Kích thước: 8 x 5 cm, độ dày 1mm; Chất liệu: nhựa
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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BỘ LY
BOHEMIA
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Thiết kế hiện đại, tinh tế. Sở hữu thiết kế độc đáo với những đường cắt cổ điển mà tinh tế , sản phẩm giúp tô điểm cho
không gian sống hiện đại của bạn. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ ly thủy tinh cao cấp Bohemia, 01 hộp
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ ly thủy tinh cao cấp Bohemia
Xuất xứ: nhập khẩu Công hòa Séc
Kiểu dáng: hình khum
Màu sắc: trắng trong, mài hoa văn
Chất liệu: thủy tinh cao cấp
Dung tích: 250ml
Kích thước: chiều cao 116mm, Đk miệng 81mm
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 ĐỰNG ĐỒ
TRONG NHÀ TẮM
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bộ dụng cụ vừa giúp bạn sắp xếp các vật dụng nhà tắm luôn gọn gàng, vệ sinh, vừa tô điểm cho không gian phòng
tắm thêm sinh động, đẹp mắt. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ dụng cụ sứ đựng đồ nhà tắm , 01 hộp đựng
và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ dụng cụ sứ đựng đồ nhà tắm
Chất liệu: Sứ
Màu sắc, hoa văn: đa dạng
Kích thước: Bình đựng dầu gội: 8 x 18 cm; Cốc xúc miệng: 9.5 x 7.5 cm; Cốc đựng bàn chải: 10.5 x 7.5 cm ; Khay
đựng xà bông: 9 x 14 x 3.8 cm
Trọng lượng: 946g
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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CÂN SỨC KHỎE
ĐIỆN TỬ
HÌNH ẢNH

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 đấy. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Cân sức khỏe điện tử, 01 hộp đựng
và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Cân sức khỏe điện tử
Kích thước: 26*26*4cm
Chất liệu được làm từ kính cường lực
Màn hình LCD, thiết kế nhỏ gọn
Tải trọng tối đa 150kg

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
TÍCH HỢP MÁY TÍNH
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Vừa là chuột vừa là máy tính dể dàng sử dụng cho công việc tính toán thích hợp cho người dùng là nhân viên văn
phòng, kế toán hoặc những người thường xuyên làm việc với số liệu. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Chuột máy tính
tích hợp máy tính cầm tay, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Chuột máy tính tích hợp máy tính cầm tay
Máy tính cầm tay kiêm chuột laser kết nối với máy tính thông qua Bluetooth 2.0.
Màn hình LCD hiển thị 10 số
Kích thước 120 x 60 x 30 (mm), trọng lượng 165g.
Sử dụng hai viên pin AAA.

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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CHĂN ĐIỆN
HÀN QUỐC
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Chăn điện sản phẩm được nhập khẩu chính hãng 100% chất liệu cotton mang đến cho bạn giấc ngủ ngon, thoải máu,
ấm áp trong những ngày đông giá lanh. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Chăn điện Hanwoo Hàn Quốc và 01 túi
giấy.

QUY CÁCH
Chăn điện Hanwoo Hàn Quốc
Chăn điện Hanwoo với chất liệu cotton 100% từ thiên nhiên
Cấu tạo 05 lớp giữ ấm tốt, phù hợp với người cao tuổi, người yếu, sản phụ...
Điều chỉnh nhiệt độ theo mức gia tăng nhiệt tăng dần từ 1-7 phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Kích thước: 135cm x 180cm (+-3cm)
Công suất tối đa: 140w

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 BOHEMIA
VIỀN VÀNG
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Sản phẩm bộ ly pha lê sẽ giúp không gian nhà bạn trở nên bừng sáng . Pha lê là sự kết hợp tinh túy vẻ đẹp của đất trời.
Các vật phẩm bằng pha lê tạo vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho ngôi nhà của bạn. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bộ Ly
Bohemia viền vàng, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Bộ Ly Bohemia viền vàng
Ly pha lê dung tích 250ml xuất xứ Tiệp Khắc
Viền mạ vàng 22 K của Hà Lan, khắc hoa văn
Logo Khách hàng yêu cầu được mạ vàng 22 K của Hà 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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BỘ HÓA MỸ PHẨM
PLAYBOY - NAM (PIERRE CARDIN)
HÌNH ẢNH

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

QUY CÁCH
Bộ hóa mỹ phẩm
Bộ sản phẩm gồm: Dầu gội - 176ml, dầu tắm - 176ml,
Sữa rửa mặt - 50ml, gel vuốt tóc - 150ml,
Lăn khử mùi - 50ml.
Dòng sản phẩm: Playboy - màu xanh lá cây - Chàng lãng tử.

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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BIỂU TRƯNG
CAO CẤP
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Biểu trưng đồng là một vật phẩm có hình thức trang trọng, cổ kính, chúng thường được các doanh nghiệp lựa chọn
làm quà lưu niệm, quà biếu hoặc dùng để trang trí văn phòng làm việc nhằm khẳng định giá trị thương hiệu của mình.
Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Biểu trưng cao cấp, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Biểu trưng cao cấp
Chất liệu pha lê cao cấp hoặc gỗ kết hợp với đồng
Kích thước 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.

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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KHAY TRÁI CÂY
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Khay đựng trái cây với thiết kế tinh xảo sẽ góp phần làm cho không gian của bạn trở nên sang trọng. Bộ sản phẩm bao
gồm: 01 Khay đựng trái cây, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Khay đựng trái cây
Kích thước: Cao:14,5cm. Đường kính khay: 28cm
Màu sắc: Trắng trang trí hoa văn chạm khắc
Chất liệu: Inox tráng men
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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BÌNH HOA SỨ TRẮNG
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Bình hoa sứ trắng chạm khắc hoa nổi với những đường nét tinh xảo, sẽ góp phần làm cho không gian xung quanh bạn
trở nên sang trọng và tươi mới hơn. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Bình hoa sứ trắng, 01 hộp đựng và 01 túi
giấy.

QUY CÁCH
Bình hoa sứ trắng
Kích thước: Đường kính miệng bình: 5cm. Đường kính thân bình: 14cm Cao: 28cm
Màu sắc: Trắng. Hoa văn chạm nổi màu trắng
Chất liệu: Gốm sứ
Hộp đựng
Vỏ hộp làm bằng giấy duplex bồi dán giấy bên ngoài.
Kết cấu hộp: hộp gài
Kích thước hộp phù hợp với sản phẩm.
In logo thương hiệu màu trắng.

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

Giải pháp quảng cáo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
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GẠT TÀN
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Gạt tàn chạm khắc hoa văn sang trọng là vật trang trí thể hiện đẳng cấp của người sử dụng. Bộ sản phẩm bao gồm: 01
Gạt tàn, 01 hộp đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Gạt tàn
Kích thước: Đường kính 18,5cm. Cao: 7cm
Màu sắc: Trắng, trang trí hoa văn
Chất liệu: Inox tráng men
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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CÂN ĐIỆN TỬ (XẾP HÌNH)
HÌNH ẢNH

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

QUY CÁCH
Cân điện tử hình hộp chữ nhật
Kích thước: 23*2.3*13cm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Nhựa 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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ĐÈN ĐỌC SÁCH
HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU
Nếu mỗi thời đại có những điểm nhấn đặc trưng riêng trong việc trang trí nội thất chúng ta đang bước vào kỷ nguyên
của ánh sáng và đèn, từ đèn bàn tới những mẫu chạm trổ tinh xảo to lớn. Đèn đang là một dấu hiệu mới thể hiện
phong cách của một căn phòng cũng như cá tính của chủ nhân.. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 Đèn đọc sách, 01 hộp
đựng và 01 túi giấy.

QUY CÁCH
Đèn đọc sách
Kích thước: Sản phẩm (9 x 40cm), Đóng gói (15 x 47 cm)
Màu sắc: Trắng
Chất liệu: nhựa cao cấp và một số bộ phận với thủy tinh không vỡ
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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