
H À  N Ộ I  -  T H Á N G  1 2 . 2 0 1 8
NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM32

Kẹo lạc Bảo Minh được làm từ những hạt lạc đã 
được xử lý kỹ càng bằng phương pháp và quy 
trình khoa học nên hạn sử dụng có thể kéo dài 
đến 06 tháng. Những chiếc kẹo lạc trong suốt 
màu vàng hổ phách, giòn tan có vị ngọt thanh và 
thơm mùi lạc đặc trưng sẽ là món “quà quê” đậm 
đà bản sắc d n tộc.

Sản phẩm được Xác nhận công bố phù hợp quy 
định an toàn thực phẩm của Chi Cục An toàn vệ 
sinh thực phẩm Hà Nội và đạt được nhiều thành 
tích, giải thưởng khác.

Được làm chủ yếu từ đậu xanh, khoai 
môn, lòng đỏ trứng muối, bột mì và 
quan trọng nhất là từng múi sầu riêng 
hòa quyện trong từng chiếc bánh tạo 
nên hương vị đặc trưng của loại bánh 
này. Bánh Pía Bảo Minh có vị ngọt nhẹ 
của đậu xanh, vị bùi của sầu riêng và 
đậm đà của trứng cùng lớp vỏ bánh 
mềm dẻo, mỏng manh ôm lấy nh n 
bánh thơm ngọt bên trong. Bánh Pía 
Bảo Minh mang nhiều hương vị trái c y 
như: Dứa, xoài, chanh leo và nha đam.

KẸO LẠC
Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh 
Lô B2-3-3A KCN Nam Thăng Long (Khu B), 
Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
www.banhbaominh.com - 024. 3718 5335

BÁNH PÍA
Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh 

Lô B2-3-3A KCN Nam Thăng Long (Khu B), 
Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

www.banhbaominh.com - 024. 3718 5335
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Được làm từ hạt thóc nếp Cái Hoa 
Vàng – dòng lúa nếp nổi tiếng với 
công thức cổ truyền cùng công 
nghệ t n tiến trên d y chuyền sản 
xuất hiện đại. Sản phẩm có vị ngọt 
thanh mát, thơm dẻo của nếp đậu 
xanh, cốt dừa hòa quyện với nhau 
tạo nên một sản phẩm truyền 
thống độc đáo của Hà Nội.

BÁNH CỐM
Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh 
Lô B2-3-3A KCN Nam Thăng Long (Khu B), 
Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
www.banhbaominh.com - 024. 3718 5335
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- Kiểu dáng: Ô gập 3 tự đẩy, 8 cánh. Tay cầm nhựa

- Kích thước: Chiều dài ô khi gập vào dài 25cm. Đường kính vòm ô khi 
xòe là 107cm.

- Chất liệu: Polyester Pongee 190T, tráng PU, vải 2 da tráng bạc, vải 2 
da tráng nhựa.

- Màu sắc: Đỏ, hồng, xanh da trời, xanh tím than, đen, vàng cam, trắng, 
đỏ bocdo ...

- Ưu điểm:

   + Ô Gập 3 nhỏ gọn tiện lợi phù hợp bỏ túi xách, cốp xe.

   + Khung xương cứng cáp chắc chắn.

   + Giá thành rẻ phù hợp với doanh nghiệp có kinh phí thấp.

   + Phù hợp với tất cả mọi người sử dụng.

- Kiểu dáng: Ô gập 3 bán tự động có nút bấm mở tự động 1 chiều, 8 cánh.

- Kích thước: Chiều dài ô gấp 3 bán tự động khi gập vào dài 30cm. Đường kính 
vòm ô khi xòe là 107cm.

- Chất liệu: Polyester Pongee 190T, tráng PU, vải 2 da tráng bạc.

- Màu sắc: Đỏ, hồng, xanh da trời, xanh tím than, đen, vàng cam, trắng, đỏ 
bocdo…

- Ưu điểm:

   + Ô Gập 3  bán tự động nhỏ gọn tiện lợi phù hợp bỏ túi xách, cốp xe.

   + Khung xương cứng cáp chắc chắn.

   + Giá thành phù hợp với doanh nghiệp có kinh phí thấp.

   + Phù hợp với tất cả mọi người sử dụng.

Ô GẬP 3 KHÔNG TỰ ĐỘNG 
OG3KTD-21
Công ty Cổ phần Sản xuất Ô Việt
Xóm Chùa Nhĩ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
www.oviet.com.vn - 024. 3537 9685

Ô GẬP 3 BÁN TỰ ĐỘNG OG3BTD-21
Công ty Cổ phần Sản xuất Ô Việt

Xóm Chùa Nhĩ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
www.oviet.com.vn - 024. 3537 9685
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- Kiểu dáng: Ô gập 3 tự động có nút bấm mở đóng tự động 2 chiều, 
8 cánh.

- Kích thước: Chiều dài ô gấp 3 tự động khi gập vào dài 30cm. Đường 
kính vòm ô khi xòe là 107cm.

- Chất liệu: Polyester Pongee 190T, tráng PU, vải 2 da tráng bạc.

- Màu sắc: Đỏ, hồng, xanh da trời, xanh tím than, đen, vàng cam, 
trắng, đỏ bocdo...

- Ưu điểm:

   + Ô Gập 3 tự động nhỏ gọn tiện lợi phù hợp bỏ túi xách, cốp xe.

   + Khung xương cứng cáp chắc chắn.

   + Mâu mã lịch sự sang trọng.

   + Phù hợp với tất cả mọi người sử dụng.

- Kiểu dáng: Ô gập 2 tự động 1 chiều, 8 cánh. Tay cầm có nút bấm 
mở tự động.

- Kích thước: Chiều dài ô khi gập vào dài 45cm. Đường kính vòm ô khi 
xòe là 107cm.

- Chất liệu: Polyester Pongee 190T, tráng PU, vải 2 da tráng bạc, vải 2 
da tráng nhựa.

- Màu sắc: Đỏ, đen, xanh da trời, xanh nước biển, trắng, vàng, hồng, 
n u, tím, cam… theo yêu cầu.

- Ưu điểm:

   + Ô Gập 2 nhỏ gọn tiện lợi.

   + Khung xương chắc  chắn, kiểu dáng sang trọng.

   + Giá thành tầm trung.

   + Phù hợp với tất cả mọi người sử dụng.

Ô GẤP 3 TỰ ĐỘNG OG3TD-21
Công ty Cổ phần Sản xuất Ô Việt
Xóm Chùa Nhĩ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
www.oviet.com.vn - 024. 3537 9685

Ô GẤP 2 BÁN TỰ ĐỘNG OG2-23
Công ty Cổ phần Sản xuất Ô Việt

Xóm Chùa Nhĩ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
www.oviet.com.vn - 024. 3537 9685
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Internet Banking là dịch vụ Ng n hàng trực 
tuyến của PVcomBank nhằm mang đến cho 
Khách hàng một phương thức quản lý tài 
chính an toàn và tiện lợi. Với dịch vụ này, 
khách hàng có thể thực hiện các giao dịch 
chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, thanh toán 
hóa đơn, gửi tiết kiệm trực tuyến... ở bất kỳ 
lúc nào, bất kỳ nơi đ u thông qua thiết bị điện 
tử có kết nối Internet mà không cần đến quầy 
giao dịch. Khách hàng cũng có thể chuyển 
khoản vào tài khoản chứng khoán PSI thông 
qua dịch vụ Ng n hàng trực tuyến của PV-
comBank. 

Với chất liệu bằng sứ được sản xuất từ nguyên liệu chính là 
đất sét từ các mỏ tự nhiên trong nước và được nung đốt ở 
nhiệt độ 1.250 – 1.280oC nên sản phẩm có độ bền rất cao, 
không bị biến dạng, phai màu, không ảnh hưởng đến môi 
trường, sức khỏe cho người sử dụng. Sản phẩm được sản 
xuất hoàn toàn bằng phương pháp thủ công truyền thống, 
đặc biệt hoa văn được vẽ bằng tay cùng sự kết hợp rất tinh 
tế giữa lớp men rạn cổ truyền thống và trang trí họa tiết 
hoa Mộc Lan. Bộ sản phẩm có thiết kế cùng kiểu dáng với 
hai kích thước khác nhau (23x38cm; 21x21cm), phù hợp 
trưng bày trang trí, cắm hoa, làm ch n đèn…

 Sản phẩm được cấp Chứng nhận Sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017 của UBND Thành 
phố Hà Nội; Chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 của Cục Công Thương địa 
phương.

PV ONLINE BANKING
Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Đại chúng Việt Nam  PVcomBank
Số 22 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, 
Hà Nội
www.pvcombank.com.vn
024. 3942 6800

BỘ BÌNH SỨ MEN RẠN VẼ HOA MỘC LAN
Công ty TNHH Gốm sứ Hoàng Minh

Số 282, Thôn 4 Giang Cao, Bát Tràng, Gia L m, Hà Nội
www.hoangminhceramics.com

 024. 3671 5226
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Công nghệ màn hình IPS (In Plane switching) khổ lớn, vượt trội so với công 
nghệ LED thông thường đang được Bizman sử dụng trên toàn hệ thống màn 
hình tại các Cảng HKQT. Được đặt tại những địa điểm sang trọng, bắt mắt, hình 
thức này nổi bật hơn hầu hết các phương tiện truyền thông khác. Với khả năng 
hiển thị hình ảnh và truyền tải thông điệp dễ dàng nhanh chóng, khẳng định 
đẳng cấp, n ng tầm vị thế thương hiệu doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Đầu tư 
Bizman – Thương hiệu Bizman được thành lập và hoạt động từ năm 2003, tiền 
th n là đơn vị chuyên khai thác và kinh doanh bảng quảng cáo ngoài trời, sau 
hơn 15 năm hoạt động không ngừng và liên tục phát triển cả về quy mô cũng 
như mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Đến nay Bizman đã đầu tư và sở hữu một hệ 
thống bảng quảng cáo tấm lớn trên hầu khắp các trục quốc lộ quan trọng của 
cả nước, các cửa ngõ đường bộ, đường hàng không hướng vào trung t m các 
thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ… Đặc biệt Bizman 
đã đầu tư hệ thống Xe đẩy hành lý tại các Cảng HKQT lớn như: Cảng HKQT Nội 
Bài, Cảng HKQT T n Sơn Nhất, Cảng HKQT Đà Nẵng… và khai thác quảng cáo 
trên hệ thống Xe đẩy này. Với đội ngũ nh n viên được đào tạo chuyên s u trong 
lĩnh vực hoạt động, Bizman đã và đang nỗ lực không ngừng để cống hiến mọi 
khả năng của mình cho sự phát triển của Quý khách hàng. 

QUẢNG CÁO TRÊN MÀN HÌNH 
IPS - LED KHỔ LỚN
Công ty Cổ phần Đầu tư Bizman
Lô A09 - Biệt thự BT8, KĐT Việt Hưng, Đường Đoàn Khuê, 
Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
www.bizman.com.vn - 024. 3938 2071
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CẶP-TÚI XÁCH LADODA
Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại 

sản phẩm da Ladoda
Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia L m, Hà Nội

www.ladoda.com
024. 3826 5285

TOP 2

CẶP HỌC SINH C111 

Chất liệu: vải dù xốp 70D cao cấp nhập khẩu Đài Loan siêu nhẹ, siêu 
bền, không thấm nước, không bám bụi, sử dụng được khi trời mưa 
nhỏ; May lót trong sản phẩm được sử dụng bằng vải giả da Hàn Quốc; 
Trọng lượng sản phẩm: 0.85kg; Trọng lượng sử dụng: 4kg; Màu sắc: 
xanh dương, hồng; Kích thước: 38x31x14cm; Tính năng sử dụng: đựng 
đồ dùng sách vở và các vật dụng cá nh n khác; Cấu tạo: 1 ngăn chính 
rộng, 1 ngăn hộp phụ và 2 ngăn lưới 2 bên hông; Quai đeo có đệm mút 
xốp êm không g y cảm giác khó chịu khi đeo, d y dù tam giác được 
làm bằng d y dù PVC dệt mịn đẹp, độ chịu lực cao và có khóa tăng 
giảm điều chỉnh độ ngắn dài của quai đeo; Phụ liệu nhựa cao cấp, bền 
đẹp, an toàn, th n thiện với môi trường; Toàn bộ sản phẩm được may 
bằng chỉ nylon bền chắc; D y khóa sử dụng d y khóa của Công ty khóa 
kéo Nha Trang, đầu khóa là đầu khóa 5ly có chữ LADODA.
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CẶP CÁN BỘ C210 

Chất liệu: giả da cao cấp bền đẹp, ít bám bụi, sử 
dụng được khi trời mưa nhỏ; May lót trong sản 
phẩm được sử dụng bằng vải dù 210D; Trọng 
lượng sản phẩm: 1.1kg; Trọng lượng sử dụng: 4 
kg; Màu sắc: đen; Kích thước: 39x29x8cm; Tính 
năng sử dụng: đựng đồ dùng, tài liệu; Cấu tạo: 1 
ngăn chính rộng và các ngăn phụ nhỏ bên trong; 
Quai xách được may bằng vải êm xốp tạo cảm giác 
mềm mại khi cầm; Toàn bộ sản phẩm được may 
bằng chỉ nylon bền chắc.
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CẶP CÁN BỘ C11906 

Chất liệu: vải giả da cao cấp nhập khẩu, xốp nhẹ, ít bám bụi, sử dụng được khi trời 
mưa nhỏ; May lót trong sản phẩm được sử dụng bằng vải dù 210D; Trọng lượng 
sản phẩm: 1kg; Trọng lượng sử dụng: 3kg; Màu sắc: đen, vàng bò; Kích thước: 
38x30x8cm; Tính năng sử dụng: đựng đồ dùng, tài liệu; Cấu tạo: 1 ngăn chính 
rộng, 1 ngăn ốp th n trước và các ngăn phụ nhỏ bên trong; Quai xách được may 
bằng vải êm xốp tạo cảm giác mềm mại khi cầm; phụ liệu óc khóa, khóa 3 số an 
toàn được mạ cao cấp, bóng đẹp, an toàn, th n thiện với môi trường; Toàn bộ sản 
phẩm được may bằng chỉ nylon bền chắc; D y khóa sử dụng d y khóa của Công 
ty khóa kéo Nha Trang, đầu khóa là đầu khóa 5ly có chữ LADODA nổi.
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CẶP CÁN BỘ C11936 

Chất liệu: giả da Hàn Quốc bền đẹp, ít bám bụi, sử dụng được khi 
trời mưa nhỏ; May lót trong sản phẩm được sử dụng bằng vải dù 
210D; Trọng lượng sản phẩm: 0.55kg; Trọng lượng sử dụng: 2.5 kg; 
Màu sắc: đen; Kích thước: 38x30x7cm; Tính năng sử dụng: đựng đồ 
dùng, tài liệu; Cấu tạo: 1 ngăn chính rộng và các ngăn phụ nhỏ bên 
trong; Quai xách được may bằng giả da êm xốp tạo cảm giác mềm 
mại khi cầm; Toàn bộ sản phẩm được may bằng chỉ nylon bền chắc.



H À  N Ộ I  -  T H Á N G  1 2 . 2 0 1 8
NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM4 2

HỘP BÁNH TRUNG THU 
SƠN MÀI 

Công ty TNHH Mỹ nghệ Thiên Lộc
Thôn Hạ, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội
www.sacvietmoi.com

0948 379 008

Sản phẩm dùng chất liệu gỗ MDF, các họa tiết được khắc 
và có độ kết cấu giữa các lớp vóc tốt, sơn sử dụng là sơn 
chất lượng cao vì thế sản phẩm có độ bền với thời gian 
ước tính 10 - 20 năm.

Sản phẩm sang trọng dùng để đựng bánh, sau khi dùng 
xong có thể sử dụng như một hộp đựng trang sức có 
giá trị cao.

Quạt điện PEC – Điện Cơ 91 – Bộ Quốc 
Phòng được sản xuất trên các d y chuyền 
công nghệ hiện đại trên thế giới. Các d y 
chuyền thiết bị tự động, chuyên dùng nên 
sản phẩm quạt điện có chất lượng cao, ổn 
định. Với đội ngũ kỹ sư, công nh n lành 
nghề, các sản phẩm của công ty luôn được 
cải tiến, đổi mới mâu mã để phù hợp với 
nhu cầu, thị hiếu đa dạng của khách hàng. 
Các nguyên liệu, vật tư đầu vào chính 
được nhập khẩu tại các nước phát triển 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… 
nên chất lượng các sản phẩm của công ty 
luôn được giữ vững. 

TOP 2

PEC - ĐIỆN CƠ 91 - BỘ QUỐC PHÒNG
Công ty TNHH MTV Quang điện  Điện tử

Tổ 2, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
www.dienco91.vn - 024. 3764 9645
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DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN 
NHÀ, VĂN PHÒNG 

TRỌN GÓI
Công ty TNHH HNH MOVERS

Số 100 Tạ Quang Bửu, Phường 3, Quận 8, 
TP.Hồ Chí Minh

www.hnhmovers.com - 0906 898 129

Công ty TNHH HNH Movers  được thành lập tháng 
04 năm 2012, là doanh nghiệp chuyên cung cấp 
dịch vụ đóng gói, vận chuyển nhà, văn phòng trọn 
gói, cũng như dịch vụ khai thuế hải quan.

Với vật tư trang thiết bị theo tiêu chuẩn Nhật 
Bản, Ch u Âu, cùng với quản lý, đội ngũ đóng 
gói chuyên nghiệp, Công ty HNH Movers mang 
đến những dịch vụ có chất lượng cao, tiến độ 
vận chuyển đóng gói đảm bảo, giá thành hợp 
lý nhằm đáp ứng yêu cầu và nhu cầu khác nhau 
của khách hàng. Thế mạnh làm nên thương hiệu 
HNH Movers khác biệt chính là: Sự chuyên môn 
hóa trong lĩnh vực đóng gói, tính trách nhiệm 
cao cùng những nh n viên làm việc nghiêm túc, 
cẩn thận nhằm nhằm bảo đảm tài sản của Quý 
khách hàng. Ngoài ra, các bộ phận thường xuyên 
trao đổi công việc, chia sẻ những khó khăn, sáng 
kiến x y dựng nên một HNH Movers năng động, 
sáng tạo, chuyên nghiệp hơn.
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CHÂN GIÒ HUN KHÓI
Công ty Cổ Phần Ông Già Ika

Số 132 Yên Bái 2, Phường Phố Huế, 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

www.onggiaika.com
024. 3987 7303

Là một trong những sản phẩm truyền thống nổi 
tiếng của Thực phẩm Ông già IKA. Sản phẩm được 
lựa chọn kỹ lưỡng từ những chiếc ch n giò đã rút 
xương, còn nguyên bản rất tự nhiên, tươi ngon, 
được ph n loại và sơ chế trong phòng lạnh để 
bề mặt thịt tươi, không đổi màu sau đó đưa vào 
phòng chế biến, tẩm ướp kỹ trong nhiều ngày với 
công thức độc đáo gia truyền theo bí quyết dòng 
họ IKA. Gia vị tẩm ướp được lựa chọn rất kỹ càng 
đảm bảo tỷ lệ an toàn đối với người tiêu dùng và 
tạo nên hương vị đặc trưng riêng cho sản phẩm. 
Việc chọn “khói” để hun thịt cũng hết sức công 
phu. Chất lượng khói phải đạt tiêu chuẩn, mùi 
thơm êm dịu, không nồng, không khét mới “tôn” 

được gia vị tẩm ướp. Với nhiệt độ điều chỉnh phù 
hợp, thịt sẽ dược chín dần và lúc này làn khói thơm 
sẽ có cơ hội quyện s u vào từng thớ thịt đã mang 
đến cho bạn một món ăn không chỉ thơm ngon 
mà còn bổ dưỡng. Ch n giò được cuộn chặt nên 
có thể dễ dàng cắt được những lát thật mỏng. Khi 
thưởng thức với tương ớt, mù tạt vàng hoặc sốt 
mayonnaise, chắc chắn các bạn sẽ không thể quên 
món ch n giò hun khói Ông già IKA bởi độ giòn 
của bì, độ đậm đà của thịt.

- Bản tự công bố số 07/IKA/2018.

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 
04/2016/NNPTNT-HAN cấp ngày 8/1/2016.

- Chứng chỉ ISO 22000, HACCP, ISO 9001.

TOP 2
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XÀ BÔNG TẮM THẢO DƯỢC 
THAN TRE OCHI
Công ty Cổ phần Hoa Lan 
KCN Vĩnh Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, 
Tỉnh Hưng Yên
www.hoalanjsc.vn
0221. 373 0381

Chiết xuất từ thiên nhiên: than tre hoạt tính, 
tinh dầu dừa, tinh dầu neem và hương quế 
có tác dụng tẩy da chết, tiêu diệt vi khuẩn 
hiệu quả và chữa các bệnh ngoài da.
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NHÓM THỰC PHẨM 
SƠ CHẾ VÀ CHẾ BIẾN SẴN 

VINMART COOK
Công ty CP Dịch vụ Thương mại 

Tổng hợp Vincommerce
Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
www.vincommerce.com

028. 3910 0500

Được sản xuất bởi hệ thống Bếp trung t m VinMart & VinMart+, đạt tiêu chuẩn hệ thống kiểm nghiệm vệ sinh 
an toàn thực phẩm tiêu chuẩn quốc tế VinMart & VinMart+, thực phẩm sơ chế và chế biến sẵn VinMart Cook là 
giải pháp dinh dưỡng hoàn hảo cho những khách hàng mong muốn bữa ăn đa dạng, đổi mới mỗi ngày, nhanh 
chóng tiện lợi mà vân đảm bảo thơm ngon, bổ dưỡng. Với ứng dụng công nghệ sản xuất khép kín, không chất 
bảo quản, phụ gia hay phẩm màu cùng giá thành hợp lý, VinMart Cook mang đến những bữa ăn thơm ngon cho 
khách hàng, dễ dàng mua được ở bất cứ đ u, tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng.

Các sản phẩm VinMart Cook được Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của Ban Quản lý An 
toàn thực phẩm của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và đạt được nhiều Giải thưởng, danh hiệu, thành tích khác.
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Được sản xuất trên d y chuyền công nghệ hiện đại với 
nguồn nguyên liệu nhập khẩu cao cấp. Từ thành phần bông 
100% polyester và sợi vải 100% cotton thiên nhiên với ưu 
điểm ấm áp khi mùa đông, thông thoáng khi mùa hè, khả 
năng hút ẩm tốt. Mật độ sợi lớn đảm bảo độ nhẹ, bền cho 
thớ vải. Cùng với những thiết kế hoa văn, họa tiết thêu sang 
trọng được thực hiện trên d y chuyền công nghệ hiện đại. 
Màu sắc được phối hợp hài hòa theo một tông màu chủ 
đạo, giản dị, tinh tế. Đặc biệt với công nghệ nhuộm hoạt 
tính th n thiện với môi trường cho ra sản phẩm bền màu, 
an toàn với sức khỏe.

BỘ SẢN PHẨM CHĂN GA GỐI 
HAPPINESS VIỆT NAM

Công ty TNHH Happiness Việt Nam
Đội 7, Thôn Trát Cầu, Xã Tiền Phong, 

Huyện Thường Tín, Hà Nội
www.changagoidem.vn - 0959 958 208
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Là sản phẩm mới có độ 
thẩm mỹ cao, cấu trúc 
dạng cửa gỗ MDF, bề mạt 
được dán lên lớp veneer 
hoặc melamine. Lớp v n 
gỗ tự nhiên lạng mỏng 
như: xoan đào, sồi, cherry, 
ash, sapelli...

Sản phẩm đạt danh hiệu 
Top 2 Hàng Việt Nam 
được người tiêu dùng yêu 
thích năm 2017.

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP  
VENEER / MELAMINE

Công ty CP Đầu tư Bigsun Việt Nam
Số 30A, Ngõ 477 Nguyễn Trãi,  

P.Thanh Xu n Nam, Q.Thanh Xu n, Hà Nội
www.bigsunvietnam.com.vn

024. 6683 8449
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Gạo Hương lài sữa dẻo thuộc dòng sản phẩm Gạo 
Hapro Đồng Tháp. Sản phẩm được chọn lọc và sản 
xuất theo quy trình chế biến khép kín đạt tiêu chuẩn 
quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Hạt gạo Hương 
lài sữa dẻo dài, màu trắng trong, cơm dẻo, mềm, 
có vị ngọt. Đặc biệt, tỏa mùi thơm thoang thoảng 
hương lài khi nấu.

Sản phẩm mang thương hiệu Hapro Đồng Tháp 
được cung cấp dựa trên nguyên tắc  “3 không”:

- Không có dư lượng thuốc trừ s u, thuốc diệt cỏ.

- Không có chứa kim loại nặng Cadimin và Afatoxin.

- Không sử dụng hóa chất bảo quản, chất tạo mùi.

GẠO HƯƠNG LÀI SỮA DẺO
Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty CP 
tại tỉnh Đồng Tháp
Tổ 10, Ấp T n Thuận B, xã T n Dương, huyện Lai Vung, 
tỉnh Đồng Tháp.
www.haprogroup.vn
0277.3655 3136

Với kinh nghiệm 5 năm xuất hiện trên thị trường xe 
dịch vụ, Phong Hà Transports đã gặt hái được những 
thành công đáng kể với sự tin yêu và lựa chọn sử 
dụng dịch vụ của Quý khách hàng và đối tác như: 
Hanoitourist, Transviet, Vietrantour, Hòn Ngọc Viễn 
Đông, Anhduongtours,... Phong Hà Transports luôn 
đầu tư những dòng xe mới, hiện đại nhất từ 4 – 45 
chỗ như: Toyota Vios, Mazda, Toyota Innova, Toyota 
Fortuner, Ford Transit, Huyndai County, Thaco Town, 
Huyndai Universe, Limousine,… để mang đến cho 
khách hàng được sử dụng những dịch vụ xe tốt và an 
toàn nhất.

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN 
KHÁCH DU LỊCH 

Công ty TNHH Dịch vụ Phong Hà
Số 18C Phạm Đình Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.xedulichphongha.com

024. 3943 3718
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Là tour du lịch đường dài nổi tiếng của Tràng 
An Travel. Chương trình tour du lịch Nga của 
Tràng An Travel được kết hợp với hãng hàng 
không Vietnam Airlines, khách sạn tiêu chuẩn 
4 sao quốc tế cùng các hướng dẫn viên tiếng 
Việt nhiệt tình, kinh nghiệm theo đoàn suốt 
hành trình sẽ giúp du khách có một chuyến đi 
thú vị. Tour du lịch Nga sẽ đưa du khách ghé 
thăm 2 thành phố xinh đẹp của nước Nga: 
Moscow, Saint Petersburg và thưởng thức 
những món ăn Nga, Châu Âu, Việt Nam phù 
hợp với khẩu vị của người Việt.

Là một trong những tour du lịch outbound 
trọng điểm của Tràng An Travel. Tham gia 
tour du lịch Nam Phi, du khách sẽ có những 
cơ hội khám phá, trải nghiệm các hoạt động 
như: đứng trên núi Bàn (Table Moutain) ngắm 
toàn cảnh Cape Town, chiêm ngưỡng thành 
phố Pretoria rực rỡ mùa Phượng tím hay ngắm 
nhìn sự hiện đại của Johannesburg với vẻ đẹp 
rực rỡ của thành phố vàng, kim cương và đá 
quý…Với sự liên kết của hãng hàng không 
Qatar Airways, lưu trú tại các khách sạn 3 
sao cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên được 
đào tạo chuyên nghiệp, có trình độ chuyên 
môn cao, kinh nghiệm thực tế xử lý tốt các 
tính huống, không ngại khó khăn, Tràng An 
Travel hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một 
chuyến đi đầy thú vị.

TOUR NGA
Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Tràng An 
Số 260 - 262 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.trangantravel.com.vn - 024. 7108 7087

TOUR NAM PHI
Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Tràng An 

Số 260 - 262 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

www.trangantravel.com.vn - 024. 7108 7087

TOP 3



H À  N Ộ I  -  T H Á N G  1 2 . 2 0 1 8
CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐẠT DANH HIỆU NĂM 2018 5 1

TOUR SINGAPORE -  
MALAYSIA
Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Tràng An 
Số 260 - 262 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.trangantravel.com.vn - 024. 7108 7087

Là một trong những tour du lịch outbound 
hấp dẫn nhất của Tràng An Travel được liên kết 
với hãng hàng không Tiger Air và Malindo Air 
. Tour du lịch Singapore – Malaysia trọn gói 
6 ngày 5 đêm của Tràng An Travel sẽ đưa du 
khách tới tham quan những danh lam thắng 
cảnh nổi tiếng và trải nghiệm nền văn hóa đặc 
sắc, đa dạng, phong phú của hai quốc gia Châu 
Á. Với đội ngũ hướng dẫn viên được đào tạo 
chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, 
kinh nghiệm thực tế xử lý tốt các tính huống, 
không ngại khó khăn sẽ làm hài lòng cả những 
khách hàng khó tính nhất. 

TOUR ÚC
Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Tràng An 
Số 260 - 262 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.trangantravel.com.vn - 024. 7108 7087

Với đường bay thẳng từ Hà Nội và TP. Hồ Chí 
Minh đi Sydney và Melbourne của Vietnam 
Airlines sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho du 
khách muốn tham gia tour du lịch Úc từ Hà 
Nội của Tràng An Travel. Trải nghiệm tour Úc, 
du khách sẽ có cơ hội ghé thăm các thành 
thành phố hiện đại, tráng lệ nhất thế giới 
như Sydney, Melbourne hay Perth và những 
vùng sa mạc trải dài, bãi biển hoang sơ, 
những hòn đảo tuyệt đẹp dành cho các du 
khách yêu thiên nhiên. Đội ngũ hướng dẫn 
viên chuyên nghiệp, đầy nhiệt huyết của 
Tràng An Travel sẽ luôn đồng hành cùng du 
khách khám phá, trải nghiệm những điều 
thú vị trong suốt chuyến đi.
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Tràng An Travel chuyên cung cấp các tour du lịch Châu Âu 3 nước: Pháp 
- Thụy Sĩ - Ý, tour du lịch Châu Âu 4 nước: Pháp - Đức - Bỉ - Hà Lan, tour 
du lịch 5 nước: Pháp - Luxembourg - Đức - Bỉ - Hà Lan, và tour du lịch 
Châu Âu 6 nước: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý. Với sự liên kết 
của các hãng hàng không Turkish Airlines, Vietnam Airlines, Air France, 
Emirates, Aero ote, Qatar Airways… và lưu trú tại các khách sạn 4 - 5 
sao tiêu chuẩn quốc tế cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo 
chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tế xử lý 
tốt các tính huống, không ngại khó khăn, Tràng An Travel luôn mang lại 
sự hài lòng cho khách hàng.

Du lịch Dubai – Khám phá quốc gia giàu có bậc nhất 
Trung Đông. Hiện nay Tràng An Travel đang khởi hành 
các tour du lịch Dubai giá rẻ, bay thẳng hàng không 5 
sao Emirates Airlines, bay thẳng Hà Nội – Dubai. Tại đây, 
bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị với sa mạc Safari khi 
hoàng hôn buông xuống, bạn sẽ ghé thăm Abu Dhabi 
– vương quốc lớn nhất, thịnh vượng và đông dân nhất 
UAE cùng nhiều hoạt động du lịch, tham quan, mua 
sắm … cùng với sự nhiệt tình của các hướng dẫn viên 
giàu kinh nghiệm, không ngại khó khăn sẽ luôn làm hài 
lòng du khách trong suốt hành trình.

TOUR CHÂU ÂU
Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Tràng An 
Số 260 - 262 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.trangantravel.com.vn - 024. 7108 7087

TOUR DUBAI
Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Tràng An 

Số 260 - 262 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

www.trangantravel.com.vn - 024. 7108 7087
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Là một trong những tour du lịch trọng điểm của Tràng 
An Travel, tour du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm luôn là 
sự lựa chọn hàng đầu của du khách Việt Nam. Tham 
gia tour du lịch Thái Lan cùng Tràng An Travel, du 
khách sẽ có cơ hội được khám phá những vùng đất 
mới, ghé thăm những điểm tham quan xinh đẹp và 
tham gia những trải nghiệm thú vị của xứ sở Chùa 
Vàng. Không những thế, du khách  còn được tận 
hưởng các dịch vụ chất lượng cao từ các hãng hàng 
không Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Paci c, 
Nok Air, Qatar Airways… và lưu trú tại các khách 
sạn 3 – 4 sao cùng với đội ngũ hướng dẫn viên được 
đào tạo chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, 
kinh nghiệm thực tế xử lý tốt các tính huống, không 
ngại khó khăn sẽ luôn mang lại sự hài lòng cho khách 
hàng.

TOUR THÁI LAN
Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Tràng An 

Số 260 - 262 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

www.trangantravel.com.vn - 024. 7108 7087
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Sản phẩm được làm từ nguyên liệu tế tự 
nhiên, thân thiện với môi trường, mẫu mã 
tinh tế và đẹp mắt, chất lượng đảm bảo cho 
người sử dụng. Sản phẩm dùng để trang trí 
trong nhà, văn phòng, khách sạn.

Sản phẩm được cấp Chứng nhận Sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh 
năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội; 
Chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 của 
Cục Công Thương địa phương.

LỌ CHUM TẾ TẨY
Công ty TNHH Mây tre đan 
Xuất khẩu Hiền Lương
Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, 
Huyện Phú Xuyên, Hà Nội
www.hienluonghandicraft.com.vn
024. 3378 9443
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LỌ TẾ TẨY ĐIỂM ĐEN  
CỔ CAO
Công ty TNHH Mây tre đan 
Xuất khẩu Hiền Lương
Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, 
Hà Nội
www.hienluonghandicraft.com.vn
024. 3378 9443

Sản phẩm được làm từ nguyên liệu tế tự nhiên, 
thân thiện với môi trường, mẫu mã tinh tế và đẹp 
mắt, chất lượng đảm bảo cho người sử dụng. Sản 
phẩm dùng để trang trí trong nhà, văn phòng, 
khách sạn.

Sản phẩm được cấp Chứng nhận Sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2017 
của UBND Thành phố Hà Nội; Chứng nhận Sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu 
vực năm 2018 của Cục Công Thương địa phương.
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Sản phẩm được làm từ nguyên liệu tế tự nhiên, thân thiện 
với môi trường, mẫu mã tinh tế và đẹp mắt, chất lượng 
đảm bảo cho người sử dụng. Sản phẩm dùng để trang trí 
trong nhà, văn phòng, khách sạn.

Sản phẩm được cấp Chứng nhận Sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2017 của UBND Thành 
phố Hà Nội; Chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 của Cục Công Thương địa 
phương.

LỌ DỌC DƯA
Công ty TNHH Mây tre đan Xuất khẩu Hiền Lương

Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội
www.hienluonghandicraft.com.vn

024. 3378 9443
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Sản phẩm được làm từ nguyên liệu tế tự 
nhiên, thân thiện với môi trường, mẫu mã 
tinh tế và đẹp mắt, chất lượng đảm bảo 
cho người sử dụng. Sản phẩm dùng để 
trang trí trong nhà, văn phòng, khách sạn.

Sản phẩm được cấp Chứng nhận Sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh 
năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội; 
Chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 của 
Cục Công Thương địa phương.

LỌ THƯA
Công ty TNHH Mây tre đan 
Xuất khẩu Hiền Lương
Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, 
Huyện Phú Xuyên, Hà Nội
www.hienluonghandicraft.com.vn
024. 3378 9443
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GỪNG MUỐI CHUA NGỌT
- Sản phẩm được sản xuất từ gừng, giấm và một số chất phụ 
gia. Sản phẩm có dạng cái và nước, phần cái là gừng lát mỏng 
mềm, phần nước là dung dịch giấm, sản phẩm có màu hồng 
đặc trưng, có vị cay của gừng và vị chua ngọt hài hòa, thích hợp 
để ăn và làm quà tặng.

- Thời hạn sử dụng sản phẩm là 06 tháng kể từ ngày sản xuất.

Với trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, 
thi công các công trình nhà ở dân dụng, Anh Quân 
luôn cam kết về chất lượng và bảo hành 24 tháng 
đối với các công trình do Anh Quân xây dựng. Đến 
với Anh Quân, quý khách không phải lo về giá thành 
tăng hay phát sinh khi thi công, quý khách không 
cần đến công trình để kiểm tra vì đã có camera giám 
sát. Anh Quân luôn khẳng định chất lượng trên mọi 
công trình và chuyên thi công các công trình trên 
toàn quốc.

Công ty TNHH MTV  
Đầu tư Thương mại Phát triển Phúc An

Số 71 Đường số 2, KDC Phú Mỹ,  
Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

www.phuc-an.com - 028. 3785 1968

XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại 
Xây dựng Anh Quân
Số 61 Đường số 3, Cư Xá Đô Thành, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
www.xaydunganhquan.com.vn - 0906 977 569

TOP 3
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Nhà hát Star Galaxy - 87 Láng Hạ là địa điểm từng tổ chức nhiều 
sự kiện, chương trình nghệ thuật lớn của Hà Nội từ năm 2015 như 
show nghệ thuật giải trí lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam - Ionah 
Show, chương trình ca nhạc Music&More, vở diễn Ngọc Rồng của 
nghệ sỹ hài Xuân Bắc - Tự Long… Đây cũng là nơi được các ca sỹ 
hàng đầu như Mỹ Tâm, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng… lựa chọn làm 
địa điểm tổ chức họp báo hay ra mắt album tại Hà Nội.

Với thiết kế hình bán nguyệt độc đáo cùng các trang thiết bị cao cấp 
và hiện đại nhất hiện nay, nhà hát Star Galaxy còn là địa điểm lý 
tưởng để các công ty, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động ra mắt 
sản phẩm mới, tổ chức các buổi hòa nhạc, các đêm diễn nghệ thuật 
cũng như các bữa tiệc tri ân khách hàng, tiệc cuối năm…

TỔ HỢP BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT 
VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Công ty CP Ngôi Sao Thiên Hà

Số 87 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, 
Hà Nội

www.nhahat.stargalaxy.com.vn  
024. 3514 9070
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DU LỊCH CÔN ĐẢO
Công ty TNHH Lữ hành và Dịch vụ Quốc tế Ánh Dương

Số 224 Tổ 5 Đường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội
www.anhduongtours.vn - 024. 3511 3345

DU LỊCH CÔN ĐẢO
Công ty Cổ phần Sự kiện  

Du lịch Tự Chọn
Số 173 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
www.freetour.vn - 028. 6285 2828

- Tour Côn Đảo đi lễ được thiết kế lịch trình riêng biệt 
dành cho người đi lễ Côn Đảo, lịch trình được bổ sung 
thêm điểm thăm quan tâm linh như Miếu Ngũ Hành, 
Miếu Cậu.

- Sử dụng hãng hàng không Vietnam Airlines 4 sao có 
ưu thế về giá cả, giờ bay đẹp và khởi hành cuối tuần.

- Đội ngũ nhân viên điều hành chuyên nghiệp, đảm bảo 
dịch vụ lưu trú và ăn uống đúng như cam kết. Hướng 
dẫn viên bản địa ở Côn Đảo tận tình, hiểu biết đem lại 
chất lượng dịch vụ cao nhất.

Với kinh nghiệm triển khai về các tour du lịch Côn Đảo từ 
năm 2016, cùng với sự liên kết của hãng hàng không Vi-
etnam Airlines và các resort, khách sạn ngoài Côn Đảo: Côn 
Đảo Resort 3 sao, Nhà khách Côn Đảo, Sài Gòn 68, đến nay 
Freetour đã phục vụ và làm hài lòng được 600 khách du lịch 
tham gia. Đến với Tour Côn Đảo 3 ngày 2 đêm, bay cùng 
hãng Vietnam Airlines cùng với sự lựa chọn dịch vụ lưu trú 
phù hợp như: Côn Đảo Resort, nhà khách Côn Đảo, Nhà 
khách Sài Gòn 68… và sự phục vụ nhiệt tình của hướng 
dẫn viên xuyên suốt chương trình để thuyết minh các di 
tích, địa điểm tham quan như: di tích nhà chúa đảo, nhà tù 
Phú Hải, chuồng cọp, chuồng bò, nghĩa trang Hàng Dương, 
miếu bà Phi Yến, mộ Võ Thị Sáu, Vân Sơn Tự, bãi Đầm Trầu, 
Mũi Cá Mập, Bãi Sỏi, Bãi Nhát… sẽ đem lại cho du khách 
một chuyến đi đầy ý nghĩa.

TOP 3
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BẾP TỪ SATO
Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật

Thôn Vĩnh Bảo, Xã Vĩnh Khúc, H.Văn Giang, Hưng Yên
www.satovietnhat.com.vn - 0912 290 699

- Mặt kính cường lực chống xước, chịu nhiệt tới 750°C.

- Bảng điều khiển Tiếng Việt, phím bấm cảm ứng có đèn LED 
hiển thị.

- Mâm từ lớn, kết hợp lõi Ferit tạo hiệu suất tối đa.

- Dây nguồn 100% bằng đồng, đủ tiết diện.

- Thiết kế sang trọng, màu sắc trang nhã.

MÁY XAY SINH TỐ SATO
Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật

Thôn Vĩnh Bảo, Xã Vĩnh Khúc, H.Văn Giang, Hưng Yên
www.satovietnhat.com.vn - 0912 290 699

- Xay đa năng: sinh tố, thịt - cá, hạt - đồ khô.

- Cối xay bằng nhựa cao cấp không sản sinh chất độc hại.

- Motor 100% bằng đồng nâng cao tuổi thọ sản phẩm.

TOP 3
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- Ruột bằng Inox, gia nhiệt nhanh, dễ lau chùi.

- Dung tích 1.8L phù hợp cho mọi gia đình.

- Công suất 1000W - 1500W theo từng model, dây nguồn 100% 
bằng đồng.

- Tự ngắt điện khi nước sôi hoặc khi ấm cạn.

- Đế xoay 360 độ, an toàn sử dụng.

ẤM SIÊU TỐC SATO
Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật

Thôn Vĩnh Bảo, Xã Vĩnh Khúc, H.Văn Giang, Hưng Yên
www.satovietnhat.com.vn - 0912 290 699


