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ăm 2009, Bộ Chính trị đã phát động Cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm phát huy mạnh mẽ lòng
yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng
của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức
cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Sau 9 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn P. Hà Nội, với nhiều nội dung, hình
thức hoạt động phong phú, sinh động, thiết thực theo hướng: nâng cao chất
lượng sản phẩm hàng việt, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt Nam đến với
người tiêu dùng trong nước và từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế
giới. Kết quả Cuộc vận động không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng
cao uy tín của hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam mà còn có ý nghĩa tích cực
trong việc thực hiện các giải pháp để giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh
bảo đảm đời sống của nhân dân, duy trì phát triển kinh tế, góp phần xây
dựng phát triển Tủ đô và đất nước.
iếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Tành phố ra mắt ấn
phẩm “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2018” - số đầu
tiên nhằm tuyên truyền rộng rãi các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ Việt
Nam đã được người tiêu dùng bình chọn thông qua chương trình Bình chọn
Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2018, các sản phẩm
tiêu biểu của các quận, huyện, thị xã, các sự kiện mua sắm thường niên nổi
bật của Tành phố…
Hy vọng, ấn phẩm “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích
năm 2018” sẽ là một cuốn tài liệu tham khảo hữu ích dành cho người tiêu
dùng cũng như bạn bè quốc tế khi đến Hà Nội có nhu cầu mua sắm hàng
hóa, dịch vụ chất lượng cao.
rân trọng!
TM. BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG
NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỞNG BAN

VŨ HỒNG KHANH
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Cu c v n đ ng “Ngư i Vi t Nam
ưu tiên d ng h ng Vi t Nam”
Để đưa nền kinh tế Việt Nam chủ đ ng vượt qua những
khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, mạnh, bền
vững, giải quyết tốt an sinh xã h i, năm 2009, B Chính
trị đã phát đ ng Cu c v n đ ng “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam”. Với vị trí là trung tâm chính
trị, kinh tế và văn hóa lớn của cả nước, Thủ đô Hà N i là
m t trong những địa phương luôn hưởng ứng và triển
khai tích cực, sáng tạo, có hiệu quả Cu c v n đ ng này.

V i vi c tri n
khai đ ng b
4 nh m gi i
ph p, hơn 9
năm qua, vi c
tri n khai thực
hi n Cu c vận
đ ng trên địa
b n Th nh phố
đã đạt được
những kết qu
tích cực.

B

an Chỉ đạ Cuộc vận động
“Ng
V êt Nam u t n d ng
h ng V êt Nam” Th nh phố
đã tr ển kha nộ dung của Cuộc
vận động một cách đồng bộ v
s u rộng tớ các đ n vị th nh v n,
các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban,
ng nh, đ n thể từ Th nh phố đến
c sở, các đ n vị d anh ngh êp, tổ
chức sản xuất k nh d anh tr n địa
b n, the 4 nhóm nh êm vụ v g ả
pháp c bản, gồm:

1. Đây mạnh c ng tác th ng

t n, tuy n truyền về mục đích,
nghia của CVĐ đến các c quan, đ n
vị, tổ chức chính trị – xã hộ , các
d anh ngh êp v đ ng đả ng
d n, từ đó, ho có nhận thức v h nh
động h ởng ứng CVĐ. Th ng qua:
tuy n truyền tr n hê thống th ng

t n đạ ch ng, tuy n truyền trưc
quan, ấn phâm tuy n truyền; tổ
chức ch ng tr nh b nh chon…

2. Phố hơp vớ UBND Th nh

phố thá g khó khăn ch các
d anh ngh êp, ban h nh chính
sách khuyến khích sản xuất, t u
d ng tr ng n ớc; cả cách thủ tục
h nh chính, hô trơ d anh ngh êp
phát tr ển.

3. Phố hơp vớ các c quan

chức năng tổ chức các h ạt động hô
trơ d anh ngh êp.

4. Các đ n vị chức năng tăng

c ng đổ mớ , chấn chỉnh các h ạt
động k ểm tra, quản l thị tr ng.
Vớ v êc tr ển kha đồng bộ 4
nhóm g ả pháp, h n 9 năm qua,
v êc tr ển kha thưc h ên Cuộc vận
động tr n địa b n Th nh phố đã
đạt đ ơc những kết quả tích cưc.
Nhận thức về Cuộc vận động n ng
l n: Ng
t u d ng đã ch
sản
phâm h ng V êt; các d anh ngh êp
có thức đổ mớ , n ng ca chất
l ơng h ng hóa, quan t m quảng
bá, kha thác thị tr ng V êt; các
cấp, các ng nh chức năng có g ả
pháp hữu h êu để thá g khó
khăn ch d anh ngh êp, th c đây
phát tr ển sản xuất.
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CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN “HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG YÊU THÍCH”:

Thư c đo
ch t lượng h ng Vi t
Chương tr nh b nh ch n
“Hàng Việt Nam được người
tiêu dùng yêu thích” là
cách làm sáng tạo của TP
Hà N i trong triển khai
thực hiện Cu c v n đ ng
“Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”. Đến
nay, sau 9 năm triển khai
t chức, chương tr nh thu
hút sự quan tâm, tham gia
b nh ch n của đông đảo
người tiêu dùng (NTD), là
thước đo chính xác và công
tâm nhất về chất lượng sản
phẩm, hàng hóa của các
doanh nghiệp (DN).

N

ăm 2018, Ch ng tr nh
b nh chon t ếp tục đ ơc
tr ển kha vớ t u chí m nh
bạch, rõ r ng. C ng tác truyền
th ng ch Ch ng tr nh đ ơc đây
mạnh thưc h ên bằng nh ều h nh
thức: tổ chức sư k ên b nh chon
tạ các đ ểm đ ng d n c , tuy n
truyền tr n truyền h nh, bá chí,
mạng xã hộ faceb k, quảng cá
tr n th nh xe bu t, webs te b nhch nhangv et.c m.vn, l n kết
truyền th ng vớ các DN, tổ chức
l n quan v g ả đáp th ng t n
ch ng tr nh qua tổng đ 024.
1081. NTD b nh chon trưc t ếp
th ng qua ph ếu b nh chon v
b nh chon trưc tuyến tr n Webs te

của Ch ng tr nh: b nhch nhangv et.c m.vn.
Sau 3 tháng tr ển kha , Ban
Tổ chức đã t ếp nhận 197 sản
phâm của 74 d anh ngh êp thuộc
12 ng nh h ng tham g a. Ch ng
tr nh nhận đ ơc sư h ởng ứng
tích cưc của NTD vớ 50.618 l ơt
b nh chon, tăng gấp chín lần s
vớ năm 2017. Dưa tr n kết quả
b nh chon của NTD, Ban G ám
khả t ến h nh chấm đ ểm độc
lập. Kết quả, đã có 133 sản phâm,
dịch vụ của 74 DN đ ơc lưa chon.
B n cạnh những th ng h êu l u
năm đã khẳng định vị thế vững
chắc tr n thị tr ng, ch ng tr nh
năm nay cũng có sư góp mặt của

nh ều DN nhỏ v vừa vớ quyết
t m n ng ca sức cạnh tranh,
g nh u t n tr ng lưa chon của
NTD.
Có thể thấy, sau 9 năm tr ển
kha thưc h ên, ch ng tr nh b nh
chon đã g p ch các sản phâm,
dịch vụ của các DN V êt đến gần
vớ NTD Thủ đ v cả n ớc. Kết
quả của ch ng tr nh còn đem
lạ các đánh g á chính xác về nhu
cầu, chất l ơng sản phâm, từ đó
g p các DN định h ớng kế h ạch
sản xuất, k nh d anh, t ếp tục
n ng ca chất l ơng sản phâm,
dịch vụ, đáp ứng ng y c ng tốt
h n nhu cầu của NTD.
THU THỦY
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T c đ ng tích cực c a Cu c vận đ ng
“NGƯ I VI T NAM ƯU TIÊN D NG H NG VI T NAM”
V I TH TRƯ NG H NG VI T

H

Nộ đ ơc đánh g á l một
tr ng những địa ph ng đ
đầu tr ng tr ển kha thưc
h ên Cuộc vận động “Ng
V êt
Nam u t n d ng h ng V êt Nam”.
Ban chỉ đạ Cuộc vận động Th nh
phố đã tr ển kha nh ều h ạt động
ph ng ph , th ết thưc, qua đó
thay đổ nhận thức của ng
t u
d ng, cũng nh các d anh ngh êp
tr ng sản xuất, k nh d anh v mua
sắm h ng V êt.
The đó, Th nh phố tập trung
thá g khó khăn, đây nhanh thủ
tục đầu t , tr ển kha các dư án
phát tr ển hạ tầng th ng mạ tr n
địa b n; h ớng dẫn, đ n đốc ph n
hạng, ph duyêt nộ quy h ạt
động của các trung t m th ng
mạ , s u thị tr n địa b n. Tính
đến th đ ểm h ên tạ , tr n địa
b n Th nh phố có 22 trung t m

th ng mạ , 128 s u thị, 454 chơ,
65 chuô v tr n 600 cửa h ng t ên
lơ . Hê thống các k nh l u th ng,
ph n phố n y đã phố hơp chặt
chẽ vớ đ n vị sản xuất, cung ứng
h ng hóa, góp phần kết nố cung –
cầu, g ớ th êu nh ều sản phâm sản
xuất tr ng n ớc có chất l ơng ca
đến vớ ng
t u d ng.
Kh ng chỉ tập trung phát tr ển
hê thống ph n phố h ng hóa bền
vững, cố định, u t n h ng V êt
Nam, Th nh phố cũng tập trung
hô trơ các d anh ngh êp tham g a
các hộ nghị kết nố cung cầu tạ
các tỉnh, th nh phố để đ a các
mặt h ng có thế mạnh t ếp cận vớ
ng
t u d ng của nh ều v ng
m ền tr ng cả n ớc; thưc h ên
nh ều thỏa thuận, hơp tác l n
kết vớ các tỉnh, th nh phố tr ng
n ớc nhằm tăng c ng c ng tác

x c t ến th ng mạ , mở rộng thị
tr ng, t m k ếm c hộ hơp tác,
l n kết, đầu t …, góp phần n ng
ca năng lưc cạnh tranh của các
d anh ngh êp.
Th ng qua các ch ng tr nh
hơp tác, tr n 1.000 b n bản gh
nhớ hơp tác đã đ ơc k kết; tr n
350 sản phâm mớ của H Nộ v
các địa ph ng đ ơc các nh ph n
phố của H Nộ kết nố , t u thụ
v k nh ph n phố tr n địa b n
Th nh phố v tr ển kha v
hê
thống ph n phố tr n t n quốc.
H Nộ đã hô trơ 25 tỉnh, th nh
phố đ a sản phâm trá c y đến
766 hộ k nh d anh trá c y tr n
12 quận nộ th nh v các hộ k nh
d anh tạ chơ đầu mố ; hô trơ 105
d anh ngh êp của 24 tỉnh, th nh
phố tham g a tr ng b y, g ớ th êu
tr n 3.000 mã sản phâm tạ các
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g an h ng g ớ th êu sản phâm
th ng xuy n tạ Trung t m Tr ển
lãm N ng ngh êp v tr n Trang
th ng t n N ng sản an t n TP. H
Nộ nhằm hô trơ quảng bá, g ớ
th êu sản phâm, đây mạnh t u
thụ các sản phâm có thế mạnh của
các địa ph ng, kết nố Nh sản
xuất - Nh ph n phố - Ng
t u
d ng tr n địa b n Th nh phố, góp
phần đảm bả nguồn cung h ng
hóa ch thị tr ng H Nộ , đặc
b êt l tr ng các dịp Lễ, Tết, n ng
ca g á trị h ng V êt tr ng th kỳ
hộ nhập.
Để hô trơ d anh ngh êp tr ng
x y dưng v bả vê th ng h êu,
Sở C ng th ng đã tr nh Th nh
phố ban h nh nh ều chính sách hô
trơ d anh ngh êp tr ng linh vưc
n y, nhất l các d anh ngh êp l ng
nghề v c ng ngh êp n ng th n
đổ mớ th ết bị máy móc, đ a tư
động hóa v d y chuyền sản xuất
của l ng nghề.
H ng năm, Sở C ng th ng
tham m u ch Th nh phố tổ chức
h ng chục hộ chơ, ph n chơ V êt
tạ các quận, huyên tr n địa b n
vớ quy m mô hộ chơ từ 80100 g an h ng, thu h t đ ng đả
ng
d n tham quan, mua sắm.
Dịp Tết Mậu Tuất, tổng g á trị h ng
h á các d anh ngh êp sản xuất,
k nh d anh tr n địa b n Th nh
phố đã cung ứng ch thị tr ng
đạt gần 27,7 ngh n tỷ đồng, tăng
6,5% s vớ kế h ạch; tổ chức 01
chơ Tết tạ huyên Ứng Hòa; tổ chức
1.700 đ ểm bán h ng b nh ổn thị
tr ng, 63 đ ểm chơ H a Xu n,
160 chuyến bán h ng l u động
về các huyên, thị xã, khu c ng
ngh êp, khu chế xuất; tạ đ ều k ên
ch 30 l ơt d anh ngh êp, hơp tác
xã sản xuất k nh d anh tr n địa
b n Th nh phố tham g a các Hộ
chơ Xu n phục vụ Tết...
Nhằm ổn định thị tr ng v
g á cả h ng hóa, lưc l ơng quản
l thị tr ng đã tăng c ng phố
hơp vớ các c quan quản l nh
n ớc g ám sát v êc thưc h ên bán
h ng khuyến mạ tr n địa b n; đây
mạnh k ểm tra, k ểm s át, ngăn
chặn v êc vận chuyển, k nh d anh

h ng nhập lậu, sản xuất v bu n
bán h ng g ả, h ng v phạm sở
hữu trí tuê nhằm bả vê h ng
hóa sản xuất tr ng n ớc, n ng
ca sức cạnh tranh của h ng hóa
nộ địa. Tính đến 19/10/2018, lưc
l ơng quản l thị tr ng H Nộ đã
k ểm tra 8.334 vụ, xử l 7.931 vụ.
Tổng số t ền xử l h n 118,416 tỷ
đồng, tr ng đó: phạt h nh chính
51,973 tỷ đồng; trị g á h ng tịch
thu 21,748 tỷ đồng; trị g á h ng
t u hủy, chuyển đổ mục đích sử
dụng h ặc l ạ bỏ yếu tố v phạm
44,695 tỷ đồng.
Có thể nó , th ng qua Cuộc vận
động, các c quan truyền th ng đã
tích cưc v cuộc, tuy n truyền để
ng
t u d ng đến vớ các sản
phâm V êt Nam v b n cạnh đó,
các d anh ngh êp, ng
sản xuất
tr n địa b n đã n ng ca
thức,
trách nh êm tr ng v êc sản xuất ra
nh ều sản phâm, h ng hóa có chất
l ơng ca , tăng sức cạnh tranh,
đồng th kh ng ngừng cả t ến kỹ
thuật, đa dạng hóa mẫu mã, mở
rộng thị tr ng, đổ mớ dịch vụ
ph n phố … Nh đó, ng
t u
d ng Thủ đ đã có nh ều c hộ
t ếp cận v mua sắm h ng hóa V êt
Nam chất l ơng ca .

H ng năm, S
Công thương
tham mưu cho
Th nh phố tổ
chức h ng chục
h i chợ, phiên
chợ Vi t tại c c
quận, huy n
trên địa b n v i
quy mô mỗi h i
chợ từ 80-100
gian h ng
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TOP 1

KHÓA ĐIỆN TỬ
VIỆT-TIỆP
Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp
Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, HN
www.khoaviettiep.com.vn
024. 3883 2442
Loại khóa: Hệ thống khóa điện tử; Màu sắc: Đồng;
Chất liệu: KZA3, sơn tĩnh điện, Inox, hợp kim
đồng; Số chìa:4 chìa; Bảo hành: 2 năm.
Công ty cổ phần Khóa Việt-Tiệp là doanh nghiệp
sản xuất khóa lớn nhất và hiện đại nhất của Việt
Nam. Chuyên sản xuất các loại khóa và một số
mặt hàng kim khí tiêu dùng cao cấp.
Khóa Việt-Tiệp vinh dự được Nhà nước trao tặng
"Huân chương Độc lập hạng Nhì".
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NỆM LÒ XO AMANDO RICO
Công ty Cổ phần Vua Nệm
Tầng 7 Tòa nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng,
Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vuanem.com
1800 2092

Nệm lò xo Amando Rico sở hữu hệ thống lò xo túi độc lập với lõi là
các cuộn lò xo cao 15cm vững chãi, có khả năng chống rệp bọ xâm
nhập, đảm bảo vệ sinh và tuổi thọ lâu dài cho sản phẩm, phù hợp
với điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Bề mặt của nệm lò xo Amando
Rico là sự kết hợp của các lớp foam này mang đến sự thoải mái
và tăng độ bền cho tấm nệm. Đây là loại nệm lò xo với nhiều ưu
điểm và tính năng vượt trội được nhiều người tiêu dùng ưa thích
và lựa chọn.

Sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu foam cao cấp, với 4 lớp cắt
riêng biệt kết hợp hoàn hảo mang đến sự thoải mái và tăng độ bền
cho tấm nệm. Với độ cứng vừa phải, Flavio đạt hiệu quả cao trong
việc nâng đỡ cơ thể để duy trì đường cong tự nhiên của cột sống và
làm giảm áp lực lên các điểm tiếp xúc, đảm bảo khí huyết luôn được
lưu thông. Nhờ đó mà người sử dụng có thể nằm ngủ một cách thư
giãn và thoải mái trong suốt đêm dài.

NỆM FOAM AMANDO FIORE
Công ty Cổ phần Vua Nệm
Tầng 7 Tòa nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng,
Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vuanem.com
1800 2092
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TOP 1
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT
VIỆT XƯA
Công ty Cổ phần Thực phẩm Delta
Số 84 đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên,
Huyện Gia Lâm, Hà Nội
www.deltafood.vn
024. 3984 3008
Nước uống tinh khiết Việt Xưa được sản xuất từ mạch
nguồn Tản Viên Sơn có độ cao trên 1.200m so với mực
nước biển và tiếp tục được xử lý trên dây chuyền công
nghệ hiện đại bậc nhất trên thế giới, được nhập khẩu
từ Mỹ và Châu Âu đạt QCVN 01:2009/BYT. Ngày sản
xuất, hạn sử dụng được in trên nắp bình.
Sản phẩm được sử dụng uống trực tiếp, dành cho mọi
đối tượng.
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KẸO VỪNG TRUYỀN THỐNG VIỆT XƯA
Công ty Cổ phần Thực phẩm Delta
Số 84 đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
www.deltafood.vn
024. 3984 3008

Được sản xuất từ những hạt vừng được lựa chọn một cách kỹ lưỡng,
đều nhau để tránh hiện tượng khi rang hạt to chưa chín mà hạt nhỏ
đã cháy. Với thành phần mạch nha, các phương pháp “quật”, “kéo”
làm cho mạch nha chín đều đủ độ dai, giòn vì mạch nha nếu chín
non sẽ bị dai, nếu quá già sẽ bị cứng. Bằng kinh nghiệm truyền
thống với dây chuyền sản xuất hiện đại, kẹo được giữ mùi thơm đặc
trưng của hạt vừng, mạch nha, được bảo quản tự nhiên và có thời
hạn bảo quản lâu trong môi trường bình thường.

TRÀ SHAN TUYẾT CỔ THỤ VIỆT XƯA
Công ty Cổ phần Thực phẩm Delta
Số 84 đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
www.deltafood.vn
024. 3984 3008
Được lấy từ những cây trà Shan tuyết cổ thụ nằm trên đỉnh núi
cao của dãy núi Tây Côn Lĩnh - Hà Giang với độ tuổi trên dưới 100
năm, đường kính gốc từ 2 đến 3 người vòng tay ôm mới kín.
Những cây trà Shan tuyết cổ thụ sống bằng hơi đất, hơi sương,
sống bằng linh khí của đất trời nên được gọi là “trà ngậm sương”.
Giữ nguyên các yếu tố và điều kiện đặc biệt ấy, giữ nguyên linh
khí của đất trời hội tụ trong mỗi cánh trà, sản phẩm “Trà Shan
tuyết cổ thụ Việt Xưa” chính là câu chuyện cổ tích hàng ngàn năm
dành cho những người biết thưởng thức và khám phá.
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TOP 1

NỆM MASSAGE GOODNIGHT
BY COLOR FOAM
Công ty Cổ phần Vua Nệm
Tầng 7 Tòa nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng,
Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vuanem.com
1800 2092
Sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu foam cao cấp, không
chứa các chất độc hại và được sản xuất dưới dây chuyền
công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới theo tiêu chuẩn chất
lượng khắt khe của Nhật Bản mang đến những giấc ngủ
ngon và an toàn cho người sử dụng. Điều đặc biệt chính
là lớp lõi PU Foam với cấu trúc bề mặt hình trứng lồi lõm
nâng đỡ cơ thể theo điểm, có tác dụng như một thiết bị
massage cho cơ thể.

DÂY ĐIỆN TỪ CADI-SUN
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình
Ngõ 320 Khương Đình, Cụm 3, Phường Hạ Đình,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
www.cadisun.com.vn
024. 3858 8565
Sản phẩm được sản xuất bằng nguồn nguyên liệu sạch với đồng tinh chất
99,99% và được tráng men cách điện: PE, PVF, PU, PEI bằng vecni mang nhãn
hiệu Herberts Đức, Nhật Bản với chất lượng hàng đầu thế giới, độ bền cách
điện cao, tính bám dính chắc chắn, bóng mịn và khả năng chịu nhiệt từ 105°C
đến 220°C đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Nhật Bản JIS
3202 và phù hợp với thị trường châu Âu (UL, RoHs).
Phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến, dây điện từ thương hiệu CADI-SUN
được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như: sản xuất máy biến áp,
ổn áp, động cơ điện và các linh kiện điện tử.
Với công nghệ, dây chuyền sản xuất được đầu tư đồng bộ từ Hàn Quốc,
CADI-SUN cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm mang tiêu
chuẩn Quốc tế và phù hợp với điều kiện sản xuất, lắp ráp của các doanh
nghiệp Việt Nam.
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DÂY DÂN DỤNG, DÂY Ô TÔ,
DÂY XE MÁY, CÁP ĐIỆN CADI-SUN
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình
Ngõ 320 Khương Đình, Cụm 3, Phường Hạ Đình,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
www.cadisun.com.vn
024. 3858 8565
Ruột dẫn bằng vật liệu đồng cathode nguyên chất, sử dụng
công nghệ đúc hút không ô xy, cán ép tạo độ chặt vật liệu đảm
bảo đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn IEC, TCVN, BS,
ASTM, JIS, phù hợp chỉ thị RoHs của châu Âu. Đảm bảo dẫn điện
tốt, ít bị phát nóng giảm tổn hao điện năng. Lõi đồng sáng bóng,
dẻo dai, vỏ bọc cách điện chắc, mịn giúp tiết kiệm điện năng
hiệu quả.
Vật liệu cách điện bằng nhựa PVC đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu
RoHs, IEC, TCVN, BS, ASTM, JIS... Cách điện an toàn không gây
chạm chập, an toàn cháy nổ và rò điện. Vỏ bọc bằng vật liệu cơ lý
tốt, dễ sử dụng, dễ uốn, không bị đứt ngầm khi lắp đặt, bền màu
với thời gian, dễ dàng cho lắp đặt sửa chữa. Ngoài ra vật liệu cỏ
bọc có các đặc tính chịu nhiệt, chống cháy, ít khói, ít độc hại.
Sản phẩm đa dạng với nhiều cỡ, số ruột, nhiều màu, nhiều dạng
kết cấu ruột dẫn tiện dụng cho các nhu cầu khác nhau trong việc
lắp đặt, sửa chữa và vận hành.

HẠT NHỰA PVC CADI-SUN
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình
Ngõ 320 Khương Đình, Cụm 3, Phường Hạ Đình,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
www.cadisun.com.vn
024. 3858 8565
Hạt nhựa PVC compound thương hiệu CADI-SUN được
sản xuất trên dây chuyền công nghệ đồng bộ của các
nước tiên tiến, với đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên
giỏi, lành nghề. Chất lượng cao phù hợp với yêu cầu sử
dụng, đa dạng về chủng loại, màu sắc, sản phẩm đạt
hầu hết các tiêu chuẩn trong nước và phù hợp các tiêu
chuẩn Quốc tế.
Hạt nhựa PVC compound có nhiệt độ làm việc 700oC,
800oC, 900oC, 1050oC hoặc cao hơn nữa dùng để bọc

các sản phẩm dây và cáp điện như: dây điện dân dụng,
cáp điện lực, cáp thông tin, dây và cáp dùng cho xe cơ
giới đường bộ...
Hạt nhựa PVC compound mềm dùng chế tạo các sản
phẩm nhựa công nghiệp hoặc dân dụng khác như: Phụ
tùng xe máy, ống nước mềm, gioăng cửa, đế giày dép ...
Hạt nhựa PVC compound cứng dùng để làm các sản
phẩm nhựa cứng như: Ống nhựa PVC, cút nước, tấm
trần nhựa, cửa sổ, tấm lợp thông minh ...
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TOP 1
BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI
Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội
Số 54A Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội
www.banhmutkeohanoi.com.vn
024. 3384 3636
Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội là một trong những
doanh nghiệp có kinh nghiệm nhiều năm trong việc sản xuất
bánh mứt kẹo của Việt Nam trên cơ sở khai thác thế mạnh ẩm
thực truyền thống, đồng thời góp phần gìn giữ, vinh danh
hương vị đất Hà thành.
Các loại bánh trung thu được sản xuất từ hương hoa bưởi tươi,
lá chanh, mứt bí, đậm đà hương vị Việt; Các sản phẩm mứt tết
được sản xuất từ thành phần hoa, củ, quả, thực vật biển,…
hội tụ từ 3 miền đất nước, còn với các loại bánh là vị tươi ,
xốp do được chế biến từ các nguyên liệu cao cấp và được bổ
sung thêm các thành phần dinh dưỡng với hình thức đẹp và
hấp dẫn. Công ty luôn áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt
chẽ để đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua tổ chức các
khóa học bắt buộc về VSATTP do cán bộ của Trung tâm y tế
dự phòng trực tiếp giảng dạy, sau khóa học sẽ có bài kiểm
tra, đánh giá và sàng lọc. Mọi nguyên liệu sản xuất đầu vào
đều có nguồn gốc xuất xứ và được kiểm soát nghiêm ngặt ở
tất cả các khâu.
Công ty luôn thực hiện tốt các quy định của hệ thống quản lý
chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, qua các kỳ thanh - kiểm
tra về việc thực hiện VSATTP của Công ty CP Bánh Mứt Kẹo Hà
Nội luôn được đánh giá rất cao.

DÒNG SẢN PHẨM MAY 10 M SERIES
Tổng Công ty May 10 CTCP
Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
www.may10.vn - 024. 3827 6923
Là dòng sản phẩm Sơmi, quần âu và Veston cao cấp với
nhiều mẫu thiết kế đa dạng, được sản xuất trên dây chuyền
công nghệ hiện đại, chất liệu tốt, chống nhàu, khẳng định
đẳng cấp của giới chuyên gia đảm bảo cho ra đời
những sản phẩm có chất lượng hoàn hảo.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, tuân thủ nghiêm
ngặt theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001; tốt hơn chất
lượng các dòng sản phẩm cùng loại của các nước
trong khu vực như: Thái Lan, Trung Quốc,… sản
phẩm còn đạt tiêu chuẩn của các thị trường khó tính
như Nhật Bản, Mỹ, EU. Dòng sản phẩm này chủ yếu
xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,
EU,…
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Sản phẩm sử dụng chip LED Samsung chất lượng cao, tiết kiệm điện năng,
tuổi thọ cao, ánh sáng trung thực tự nhiên, không bị suy giảm quang
thông nhanh, bảo vệ thị lực.
Hiệu suất sáng 150lm/w; tiết kiệm tới 90% điện năng so với đèn sợi đốt,
tiết kiệm tới hơn 50% điện năng so với đèn Compact. Giúp giảm chi phí
hóa đơn tiền điện.
Tương thích điện từ trường không gây ra hiện tượng nhiễu cho sản phẩm
điện tử và không bị ảnh hưởng nhiễu của các thiết bị điện tử khác.
Độ tin cậy sản phẩm cao gấp 15 lần so với đèn sợi đốt, gấp 2-3 lần so với
đèn compact, không hạn chế số lần bật tắt.
Dải điện áp rộng 150 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.
Chất lượng ánh sáng cao (CRI> 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc
của vật, ánh sáng trung thực tự nhiên. Đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng Việt
Nam TCVN 7114: 2008.

ĐÈN CHIẾU SÁNG LED
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Số 87 - 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
www.rangdong.com.vn - 024. 3858 4310

BÌNH NƯỚC NÓNG TIẾT KIỆM ĐIỆN ROSSI
Xuất hiện tại thị trường từ năm 2002, Bình nước nóng
Rossi được sản xuất trên dây chuyền đồng bộ và hiện đại,
được trang bị các linh kiện, thiết bị cao cấp nhập khẩu từ
các thương hiệu hàng đầu thế giới: Công nghệ sản xuất
của Ý; công nghệ tráng men CHLB Đức; Thép làm ruột
bình của Tập đoàn Posco - Hàn Quốc; Bộ ổn nhiệt của Tập
đoàn Cotherm - Pháp; Cọc đốt của Tập đoàn Kawai - Nhật
Bản; Chất bảo ôn của Tập đoàn Dow - Mỹ.
Bình nước nóng Rossi Arte được tích hợp công nghệ tráng
men UMC (Ultra micro coating) với men Nano Bạc giúp sản
phẩm rất bền bỉ và kháng khuẩn cho nguồn nước và sử
dụng các linh kiện cao cấp nhập khẩu: như thanh gia nhiệt
siêu bền giúp tăng hiệu suất làm nóng nước tới 97,9%, bộ
ổn nhiệt nhập khẩu từ Pháp, hệ thống ELCB chống rò điện,
tuyệt đối an toàn cho người sử dụng… Đặc biệt, sản phẩm
được phòng thí nghiệm Cotherm (Pháp) chứng nhận tiết
kiệm tới 15% điện năng.
Sản phẩm Rossi Arte được ra mắt với 7 phiên bản màu sắc
độc đáo - tượng trưng cho sự phồn vinh, thịnh vượng gọi là
“7 sắc màu phồn vinh”(Lam vinh quang, Trắng ấm no, Vàng
phú quý; Đỏ thịnh vượng, Đen thành đạt, Hồng giàu sang,
Xanh hạnh phúc).
Thương hiệu bình nước nóng Rossi đã vinh dự đạt được
nhiều giải thưởng uy tín như Top 10 nhãn hiệu hàng đầu
2016, 15 năm liền được bình chọn là Hàng Việt Nam chất
lượng cao, Giải thưởng Tin và Dùng 2016… Bình nước
nóng Rossi tự hào là bình nước nóng bán chạy nhất của
Việt Nam trong nhiều năm qua.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á
Số 124 Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội
www.tanadaithanhgroup.vn - 024. 3687 7777
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ÁO TSHIRT BÉ GÁI VIỀN BÈO 187ST A0547
Được sản xuất trên chất liệu 100% cotton mềm
nhẹ, sử dụng sợi xoắn 2 chiều nhằm hạn chế tối
đa xiên canh, vặn sườn khi sử dụng, kết hợp cùng
đường may, đường viền phẳng, mịn, mang lại
cảm giác dễ chịu cho bé.
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Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân
Số 524 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
www.doximex.vn
024. 3633 6726

ÁO TSHIRT BÉ TRAI 187ST A0543
Được sản xuất trên chất liệu 100% cotton mềm
nhẹ, sử dụng sợi xoắn 2 chiều nhằm hạn chế
tối đa xiên canh, vặn sườn khi sử dụng, kết hợp
cùng đường may, đường viền phẳng, mịn, mang
lại cảm giác dễ chịu cho bé.
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Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân
Số 524 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
www.doximex.vn
024. 3633 6726

ÁO HEATECH GIỮ NHIỆT NAM 1122B A0578
Được phát triển trên công nghệ Nhật Bản kết hợp
với sợi Acrylic Miyabi mang đến sản phẩm có
những ưu điểm vượt trội: Giữ nhiệt cực tốt; Khả
năng đàn hồi, co giãn cao, ổn định kích thước;
Giảm tĩnh điện; Đặc biệt có khả năng kháng
khuẩn, rất an toàn và tốt cho sức khỏe.

CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐẠT DANH HIỆU NĂM 2018
HÀ NỘI - THÁNG 1 2.201 8

ÁO HEATECH GIỮ NHIỆT NỮ 1122B A0581
Được phát triển trên công nghệ Nhật Bản kết hợp
với sợi Acrylic Miyabi mang đến sản phẩm có
những ưu điểm vượt trội: Giữ nhiệt cực tốt; Khả
năng đàn hồi, co giãn cao, ổn định kích thước;
Giảm tĩnh điện; Đặc biệt có khả năng kháng
khuẩn, rất an toàn và tốt cho sức khỏe.
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Được sử dụng nguyên liệu tuyển chọn từ nhiều vùng đất
trên thế giới, trải qua 15 công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ của
nghệ nhân, công nghệ nung hiện đại châu Âu ở 1.380oC
để đạt tới độ tinh xảo và hoàn hảo. Mỗi sản phẩm được
chế tác bằng những kỹ thuật hiện đại nhất trong lĩnh
vực sản xuất gốm sứ hiện nay. Bộ sản phẩm sử dụng
tông màu chủ đạo là vàng và xanh cobalt – hai màu
hoàng gia mang đến sự trang nhã, cao quý, được trang
trí bằng các họa tiết đặc trưng, truyền thống Việt Nam
và nghệ thuật hóa theo lối hiện đại nhưng vẫn tôn vinh
bản sắc văn hóa dân tộc. Họa tiết chủ đạo là hoa sen quốc hoa của Việt Nam; Dương xỉ với ý nghĩa lâu dài, sức
sống trường tồn. Mô phỏng kiểu dáng lu mái vú của
miền quê Nam Bộ và chiếc nón lá của người nông dân
Việt Nam cùng các nét vẽ vàng 24K, linh vật đầu rồng
mỏ phượng được khắc họa tinh tế và sang trọng, mang
vẻ đẹp vừa dân tộc vừa quốc tế. Bộ sản phẩm Hoàng
Liên phù hợp với không gian trang trọng của buổi yến
tiệc trọng thể, cao cấp và góp phần tôn lên sự hấp dẫn
của văn hóa ẩm thực. Bộ sản phẩm vừa mang thông
điệp gắn kết nghĩa bằng hữu tình thâm giao, vừa có ý
nghĩa tôn vinh và lưu lại dấu ấn lịch sử của Hội nghị cấp
cao APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam.

BỘ SẢN PHẨM HOÀNG LIÊN
(PHỤC VỤ APEC VIỆT NAM 2017)

Công ty TNHH Minh Long I
Số 333 Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, Bình Dương
www.minhlong.com - 0274. 366 8899

XE ĐẠP NEO 20
Là dòng sản phẩm phục vụ giải trí, dành
cho các bé tập đi hoặc mới đi xe đạp. Với
khung thép chịu lực chắn chắn, màu sắc
tươi sáng, bắt mắt, những mẫu Neo 20
luôn là sự lựa chọn của phụ huynh với
nhu cầu sử dụng để đi dạo hoặc đạp xe
cùng bố mẹ.
Ngoài ra, xe còn được trang bị giỏ nhựa
và đèo hàng sau với đệm mút, cùng thời
gian bảo hành dài 3 năm, Neo 20 chắc
chắn sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho
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Sở hữu cấu hình tốt trong tầm giá, MTB
26 – 07 luôn là mẫu xe mà người dùng
hướng tới khi chọn mua xe địa hình với
mục đích sử dụng ở nội và ngoại thành.
Với thiết kế khung bản lớn, chắc chắn
từ thép chịu lực cùng các lựa chọn màu
sắc mạnh mẽ, nam tính là đặc điểm của
mẫu xe này. Sản phẩm được trang bị
cụm phanh đĩa trước, tay đề Shimano
danh tiếng và lốp Kenda bền bỉ, mẫu
Thống Nhất MTB 26 – 07 luôn là sự lựa
chọn đáng giá nhất trong tầm tiền.

XE ĐẠP THỜI TRANG

Với kiểu dáng mềm mại, nhiều lựa chọn
màu sắc cùng giỏ nhựa và tay nắm giả
da. Sản phẩm sử dụng khung thép chịu
lực cao cấp, phủ lớp sơn tĩnh điện bền
bỉ với thời hạn bảo hành ba năm luôn
khiến khách hàng an tâm chọn.
NEW 24 hiện đang là mẫu xe được ưa
chuộng hàng đầu tại Thống Nhất, phù
hợp với các bạn trẻ, sử dụng để đi học &
đi dạo trong khu vực nội thành.

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
Số 10B Tràng Thi, Phường Hàng Trống,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
www.thongnhat.com.vn
024. 3857 2699
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NỒI CƠM ĐIỆN
3D ARC-GW100
Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam
Lô CN7, Phường Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
www.goldsun.vn
024. 3765 8111
- Dung tích 1 lít.
- Công suất 400W.
- Nguồn điện 220V - 50Hz.
- Thân nồi bằng nhựa PP.
- Lòng nồi hợp kim nhôm dày 1.6mm.
- Dây nguồn dời: Lõi đồng nhiều sợi bọc PVC dài 1.25m.
- Lòng nồi 3 lớp: lớp hợp kim nhôm siêu bền, lớp gia cố bề mặt
siêu cứng, chống dính 2 mặt của whitford (Mỹ).
- Hệ thống thoát hơi: nắp trên được đúc thành một thể thống
nhất, cụm thoát hơi lớn, chống tràn và giữ ấm tốt hơn.
- Mâm nhiệt bằng nhôm đúc định hình đánh bóng ren thô
sáng bóng.
- Công nghệ nấu 3D Nhật Bản giúp nấu và ủ nhiệt 3 chiều
(trên, dưới, bên) giúp nồi hấp thụ nhiệt tốt, tỏa nhiệt đều, cơm
nấu mau chín và giữ nhiệt lên đến 72 giờ.
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Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và được kiểm soát chất lượng
nghiêm ngặt bởi các chuyên gia Sunhouse trước khi đưa ra thị trường.
Công nghệ: Sản phẩm sử dụng cảm ứng từ làm nóng nồi bằng cách trực tiếp mà
không cần thông qua mâm nhiệt, qua đó mang đến tốc độ nấu cơm nhanh chóng
mà vẫn đảm bảo được toàn bộ dưỡng chất có trong hạt gạo. Nồi cơm điện Sunhouse
Mama còn được trang bị công nghệ tăng nhiệt IH tỏa nhiệt đa chiều 360o; Cảm biến
nhiệt giúp điều chỉnh nhiệt độ xác thực hơn; Van hơi thông minh giúp cơm chín dẻo
và giữ được mùi vị tốt nhất, đồng thời giúp cho việc giữ ấm được lâu hơn
Chất liệu: Lòng nồi tính từ cực dày 7 lớp, với chất liệu chống dính Whitford – USA cao
cấp kết hợp với thân nồi làm bằng inox không han gỉ, luôn sáng bóng vừa dễ vệ sinh
lại an toàn cho sức khỏe
Tính năng: Với ưu điểm vượt trội đa chức năng nấu: nấu cơm ngon, nấu cháo thường,
nấu cháo nguyên hạt, làm bánh, hầm,…

NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN
SUNHOUSE MAMA
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse
Tầng 12 Tòa nhà Richy, 35 Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
www.sunhouse.com.vn - 024. 3736 6676

BỘ ĐĨA CÁ BIỂN
Công ty TNHH Dola Việt Nam
Tổ 1, Ái Mỗ, P. Trung Hưng, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
www.dolavn.vn - 0902 196 296
Bộ đĩa 03 chiếc (40x40cm) được làm thủ công bằng chất liệu
sơn mài và hoàn thiện hơn bằng kỹ thuật khảm trai, thiết kế
tinh xảo từng hoa văn, màu sắc đa dạng, xử lý màu loang kỹ
thuật cao, mang tính văn hóa cao. Sản phẩm dùng để treo
tường, bày nội thất, làm quà tặng, có thể đựng những vật
dụng nhẹ.
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GÓI CƯỚC GIA ĐÌNH
Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội
Số 75 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
www.banhangvnpt.vn - 024. 3824 0990
Gói cước Gia đình của VNPT là gói cước tích hợp nhiều dịch vụ
trong một: Internet cáp quang siêu tốc độ FiberVNN; dịch vụ
di động VinaPhone; truyền hình theo yêu cầu MyTV; điện thoại
cố định VNPT. Đây cũng là gói cước đầu tiên và duy nhất tại
Việt Nam đáp ứng trọn vẹn nhu cầu liên lạc, sử dụng Internet,
xem truyền hình của người tiêu dùng với chi phí tiết kiệm đến
50% so với sử dụng dịch vụ riêng lẻ và so với giá thành chung
trên thị trường - chi phí chỉ từ 235.000 đồng/tháng.

GÓI DỊCH VỤ "VD89"
Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội
Số 75 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
www.banhangvnpt.vn - 024. 3824 0990
Gói dịch vụ “VD89” là gói cước ưu đãi của nhà
mạng VinaPhone dành cho các khách hàng
hoà mạng mới trên toàn quốc. Chỉ 89.000
đồng/tháng, khách hàng được tận hưởng một
loạt ưu đãi hấp dẫn: Miễn phí gọi nội mạng
VinaPhone tất cả các cuộc gọi =< 20 phút;
miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng; truy cập
3G/4G VinaPhone tốc độ cao 2GB/ngày.
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VỞ SCHOOL TRẠNG NGUYÊN

Sản phẩm được làm từ nguyên liệu giấy trắng tự nhiên
chống lóa - mỏi mắt, thân thiện môi trường.
Ruột vở sử dụng công nghệ in o set cho dòng kẻ ô ly
sắc nét phục vụ tốt nhất nhu cầu luyện chữ của học
sinh.
Định lượng ruột vở 100g/m2 giúp học sinh thoải mái
luyện chữ mà không lo nhòe mực hoặc thấm mực sang
trang sau.
Sử dụng công nghệ in “phủ lắc” tạo hình ảnh nhân vật
Trạng nguyên nổi bật, sáng bóng, tăng tính thẩm mỹ,
gắn kết các giai thoại Trạng nguyên Việt Nam trên bìa vở
nhằm giúp các em học lịch sử một cách tự nhiên nhất.

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
Số 25 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh,
Q. Hoàn Kiếm, HN
www.vpphongha.com.vn
024. 3652 3335

THẠCH HÌNH BÚT CHÌ ABC
Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam
Lô B3, Cụm Công nghiệp Thực phẩm Hapro,
Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
www.vietfoods.com.vn
024. 3655 5000
Với các thành phần từ rau câu kết hợp cùng các hương liệu
tự nhiên cung cấp cho cơ thể nhiều khoáng chất cần thiết
như:: vitamin A, B1, B2, C, D, E… và các Axit amin. Sản
phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại.
Mọi khâu từ tuyển chọn nguyên liệu tới chế biến đều diễn
ra khép kín dưới sự giám sát và kiểm tra nghiêm ngặt,
theo đó sản phẩm không chứa hóa chất, chất bảo quản
độc hại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi cho việc sử dụng,
là một món ăn vặt rất hấp dẫn có độ mềm mịn tự nhiên,
thơm ngon hơn khi làm lạnh. Sử dụng sản phẩm thường
xuyên không chỉ giúp kích thích vị giác ở trẻ mà còn mang
tới nguồn năng lượng dồi dào cho mọi hoạt động sống
thường ngày của bé.
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.
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VIÊN KHỚP TÂM BÌNH
Công ty TNHH Sản xuất và TM Dược phẩm Tâm Bình
Số 349 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.tambinh.vn
024. 3724 5678
Thành phần: đương quy, đỗ trọng, tục đoạn, cẩu tích,
độc hoạt,…và các phụ liệu: bột talc, magie.
Công dụng:
Giúp bồi bổ can thận, mạnh gân cốt, hoạt huyết, thông
kinh lạc, tăng lưu thông khí huyết, giảm đau nhức
xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình lão
hóa khớp;
Hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp, viêm
khớp, tăng tiết hoạt dịch ổ khớp.

CÀ PHÊ MINH TIẾN
Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Cà phê Minh Tiến
Số 32/178 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
www.minhtienco ee.com
024. 3538 0217
- Cà phê Minh Tiến được cung cấp từ vùng
nguyên liệu đạt chứng nhận 4C, UTZ của
DNTN Cà phê Minh Tiến và / hoặc của các
đơn vị cung cấp có đủ điều kiện Vệ sinh An
toàn Thực phẩm & tuân theo các yêu cầu
của Tiêu chuẩn Cà phê nguyên liệu QĐ- TCCFNL.
- Quy trình sản xuất: Sau khi mua về hạt cà
phê được cơ sở lựa chọn, loại bỏ tạp chất,
phân loại theo kích thước, màu sắc, sau đó
trộn đều với nhau theo tỷ lệ nhất định cho
từng loại cà phê (cà phê đặc biệt, cà phê
Arabica, cà phê Robusta, cà phê thơm dịu,
cà phê đậm đà). Sau đó hạt cà phê được
rang chín ở một nhiệt độ nhất định rồi
được xay, nghiền cho nhỏ. Sau đó là đóng
gói và bảo quản trước khi bán.

- Yêu cầu tiêu chuẩn:
+ Màu sắc: Màu nâu cánh gián đậm.
+ Mùi: Thơm rất đặc trưng của cà phê
bột, không có mùi lạ.
+ Vị: Có vị rất đặc trưng của cà phê bột.
+ Trạng thái: Dạng bột, đồng đều, tơi
xốp hay dạng hạt.
+ Cà phê pha: Có màu cánh gián đậm,
sánh tự nhiên.
- Quy cách đóng gói:
+ Chất liệu bao bì: Sản phẩm được
bao gói túi PE, hộp bìa carton, đảm bảo
VSATTP theo quy định của Bộ Y Tế.
+ Khối lượng tịnh: 200g, 250g, 300g,
400g, 450g, 500g, 700g, l000g, 2kg.
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CHẬU RỬA INOX SƠN HÀ
Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ ép liền khối
với kích thước hộc chậu lớn hơn các dòng sản phẩm
truyền thống cùng loại trên thị trường với nhiều ưu
điểm:
Công nghệ ép liền khối tiêu chuẩn châu Âu, không
đường hàn, cho độ bền vượt trội.
Công nghệ sơn tĩnh điện tiêu âm chống ồn.
Thiết kế xi phông ngăn mùi hiệu quả, đảm bảo hương vị
tươi ngon của thực phẩm.
Công nghệ laser khắc chìm logo, chống hàng giả.
Sản phẩm chậu rửa Sơn Hà đã nhận được nhiều đơn
hàng xuất khẩu ra các nước như Úc, Myanmar, Lào…

CHẬU RỬA INOX - THÁI DƯƠNG NĂNG
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Lô CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai,
Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
www.sonha.com.vn
024. 6265 6666

THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ
Được sản xuất trên dây chuyền châu Âu tiên tiến bậc
nhất và sở hữu các ưu điểm vượt trội gồm:
Tiết kiệm điện 100%.
An toàn cao do tránh được nguy cơ cháy nổ, chập điện.
Tốc độ làm nóng nước nhanh, khả năng hấp thụ nhiệt
chỉ khoảng 2h, khả năng lưu trữ nhiệt tới 4-6 ngày.
Sản phẩm thân thiện với môi trường.

29

30

TOP 2

NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM
HÀ NỘI - THÁNG 1 2.2018

CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐẠT DANH HIỆU NĂM 2018
HÀ NỘI - THÁNG 1 2.201 8

TOUR NỘI ĐỊA
Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư Hà Nội
P.402A Tòa nhà Ford, 105 Láng Hạ, Q.Đống Đa, HN
www.hanotour.com.vn - 024. 7309 0009

TOUR QUỐC TẾ
Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư Hà Nội
P.402A Tòa nhà Ford, 105 Láng Hạ, Q.Đống Đa, HN
www.hanotour.com.vn - 024. 7309 0009

Công ty Cổ phần Du Lịch Thương Mại Và Đầu Tư Hà Nội (Hanotours)
là đơn vị đã có 6 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức và cung cấp
các dịch vụ du lịch như: Lữ hành quốc tế, Lữ hành nội địa, Dịch vụ vé
máy bay, vé tàu cho tất cả các hành trình nội địa và quốc tế, Dịch vụ
bổ trợ khác: dịch vụ tư vấn visa, hộ chiếu xuất nhập cảnh, đặt phòng
khách sạn trong nước và quốc tế, cho thuê xe du lịch, dịch vụ vé tàu
hỏa, dịch vụ quà tặng, tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo…
Đặc biệt với các Tour du lịch trong nước, HANOTOURS hiện đang là
đại lý bán hàng cấp 1 của các tập đoàn lớn như FLC, Vingroup…
HANOTOURS có lịch khởi hành ghép lẻ hàng tuần đến các địa điểm
du lịch lớn như : Sapa, Hạ Long, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang,
Côn Đảo, Miền T y và Phú Quốc. Mỗi năm HANOTOURS tổ chức cho
khoảng gần 20.000 du khách đi đến các điểm du lịch trong nước.

Công ty Cổ phần Du Lịch Thương Mại Và Đầu Tư Hà Nội (Hanotours)
là đơn vị đã có 6 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức và cung cấp
các dịch vụ du lịch như: Lữ hành quốc tế, Lữ hành nội địa, Dịch vụ vé
máy bay, vé tàu cho tất cả các hành trình nội địa và quốc tế, Dịch vụ
bổ trợ khác: dịch vụ tư vấn visa, hộ chiếu xuất nhập cảnh, đặt phòng
khách sạn trong nước và quốc tế, cho thuê xe du lịch, dịch vụ vé tàu
hỏa, dịch vụ quà tặng, tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo… Đặc
biệt với các Tour du lịch nước ngoài HANOTOURS thường xuyên liên
kết với các hãng Hàng không lớn như: Vietnam Airline, Vietjet Air để
bố trí lịch khời hành hàng tuần đến các nước khu vực Ch u Á (Thái
Lan, Singapore - Malaysia, Campuchia, Myanmar, Đài Loan, Trung
Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…) và lịch khởi hành hàng tháng với
các nước Ch u Âu, Nga, Úc, Mỹ, Dubai… Mỗi năm HANOTOURS đã
tổ chức cho khoảng hơn 10.000 khách hàng đi du lịch nước ngoài.
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