
Tên quà 

tặng 

Chi tiết quà tặng Hình ảnh quà tặng Điểm quà tặng thực 

tế (1 điểm = 1đồng) 

Điểm KH đổi quà  

(1 điểm = 1đồng) 

% ưu 

đãi  

Số 

lượng 

tối đa 

Túi quà Hạnh 

phúc 

 

Set quà gồm:  

 Trà đen Hibiscus 30g 

 Đài quả khô 25g 

 Bánh quy Hi Biscuit 160g 

 Túi giấy Hạnh Phúc 

 

250.000 100.000 60% 300 túi 

Túi quà Đoàn 

viên 

 

Set quà gồm:  

 Trà đen Hibiscus 30g 

 Đài quả khô 25g 

 Mứt gừng Hibiscus 

 Bánh quy Hi Biscuit 80g 

 Túi giấy Đoàn viên   

300.000 120.000 60% 300 túi 

Hộp quà Sum 

vầy 

 

Set quà gồm: 

 Rượu Trao Classic (Red Label) 

 Mứt Hibiscus gừng 150G 

 Bánh quy Hibiscus 80g 

 Vỏ hộp quà Sum vầy 

 Túi giấy  
 

460.000 200.000 55% 100 

hộp 

Gậy selfie  Thương hiệu: xiaomi 

Tự tin chụp ảnh selfie cùng gậy tự sướng 

của Xiaomi 

 

180.000 50.000 70% 50 

chiếc 

Bộ đồ chơi cá 

ngựa gỗ 

Thương hiệu: KENDOTOYS 

Đồ chơi gỗ Cờ tứ mã - cờ cá ngựa gồm 

1 bàn gỗ tự nhiên hình chữ nhật khoét lỗ 

và 1 viên xúc xắc màu, bàn cờ gồm 4 

quân đỏ và 4 quân vàng, 4 quân xanh lá 

cây và 4 quân xanh dương. 

Phù hợp với mọi đối tượng. 

Kích thước: 28 x 28 x 5 cm 

 

450.000 150.000 65% 50 bộ 



Bộ Bài Tự Do 

Phiên Bản 

Đặc Biệt 

Thương hiệu: The Craft House 

Chất liệu: PVC chống nước 

Bộ bài: 54 lá 

Màu: tím 

Lấy bối cảnh Việt Nam những năm đầu 

thế kỷ 20, bộ bài Tự Do muốn nhắc tới 

câu chuyện về một Việt Nam khao khát 

chuyển mình cùng những con người đã 

nỗ lực đặt nền móng cho một xã hội vừa 

văn minh, hiện đại, vừa mang đậm bản 

sắc của riêng mình 

 

285.000 100.000 65% 50 bộ 

 


