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Với gần 10 năm xây dựng và phát triển thương hiệu, Viet Healthy tự hào là đơn vị uy tín
đồng hành cùng những doanh nghiệp, công ty bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ, tri ân với khách
hàng và đối tác trong suốt một năm hoạt động bằng những món quà Tết đầy ý nghĩa.
Chuẩn bị cho dịp Tết Quý Mão 2023 sắp đến, Viet Healthy hân hạnh giới thiệu bộ sưu tập
quà Tết 2023 như một lời chúc sức khỏe đầu năm và lời cảm ơn chân thành, cùng nhau đón
chào một năm mới đầy niềm vui và may mắn. 
Với đa dạng lựa chọn cùng sản phẩm chất lượng, Viet Healthy hy vọng rằng sẽ tiếp tục đồng
hành và chia sẻ cùng với các doanh nghiệp trong thời điểm bận rộn nhất trong năm này.

Công ty Cổ Phần Viet Healthy

 



Nhân Hạt bí - 100gr
Hạt điều rang muối - 100gr
Nho khô - 100gr
Hạt hạnh nhân - 100gr
Rượu vang đỏ TBN - SOLIERA Tempranillo
Bao lì xì

Set quà Tết Lộc Tiến Vinh Hoa với sắc đỏ tượng trưng cho sự đầm
ấm, may mắn; mang lại vượng khí, tài lộc và sức mạnh. 
Nổi bật là hình ảnh chim hỷ tước đậu trên cành hoa - loài chim
tượng trưng cho sự may mắn và báo hiệu một vụ mùa bội thu nữa
đang tới. 

Hộp quà tặng đi kèm túi xách sang trọng
Hộp quà tặng cao cấp, chất liệu cao cấp, ép kim nhũ vàng một số
chi tiết, bao gồm:

LỘC TIẾN VINH HOA 1

699.000đ



Nho khô - 100gr
Hạt hạnh nhân - 100gr
Nam việt quất khô - 100gr
Hạt điều rang muối - 100gr
Trà xuyên tâm liên - 50gr
Hạt Macca - 100gr
Rượu vang đỏ Pháp - LAVERGNE BORDEAUX ROUGE
Bao lì xì

Hộp quà với những hình ảnh của các loài chim đậu trên cành
hoa - loài chim tượng trưng cho sự may mắn và báo hiệu một vụ
mùa bội thu nữa đang tới. Cành hoa mỏng manh như vậy nhưng
chú chim không bao giờ phải lo sợ cành bị gãy, bởi vì lòng tin
của nó không đặt vào cành hoa mà chính là Đôi Cánh – tượng
trưng cho giá trị nội lực, vững tin vào bản thân. 

Hộp quà tặng đi kèm túi xách sang trọng
Hộp quà tặng cao cấp, chất liệu cao cấp, ép kim nhũ vàng một
số chi tiết, bao gồm:

LỘC TIẾN VINH HOA 2

1.099.000đ



Nhân hạt bí - 250gr
Nho khô - 250gr
Nam việt quất khô - 250gr
Rượu vang đỏ TBN - SOLIERA Tempranillo

Tết truyền thống trong ký ức xưa luôn gắn liền với hình ảnh đơn
sơ, mộc mạc bình dị tưởng chừng như đã lãng quên trong thời
đại nay. Với mong muốn tái hiện những nét đẹp thân thuộc, Việt
Healthy gửi gắm những nguyện ước cho năm mới và lời chúc sức
khỏe vào set quà Tết Xuân Bình An đậm hồn Việt thật gần gũi.
 
Hộp quà tặng đi kèm túi xách sang trọng
Hộp quà tặng cao cấp, chất liệu cao cấp, ép kim nhũ vàng một
số chi tiết, bao gồm:

XUÂN BÌNH AN

999.000đ



Nho khô - 250gr
Hạt điều rang muối - 250gr
Mật ong nguyên chất - 500ml
Chà là khô nguyên cành - 500gr
Xà bông mùi tết - 100gr
Túi cối đan
Bao lì xì

Hạnh phúc thật giản đơn vì nó đến từ những điều bình dị, hạnh
phúc chính là sự vừa phải và hài hòa, để rồi không chỉ giữ cho
riêng mình mà còn sẻ chia – những điều mà vô tình ta đã bỏ quên
trong nhịp sống áp lực và vội vã. 
Hãy để dịp Tết này là thời điểm chúng ta cho đi thật nhiều yêu
thương, quan tâm chia sẻ để nhận và lan tỏa niềm hạnh phúc đến
những người chung quanh. Vì yêu thương là khởi đầu của hạnh
phúc, hạnh phúc cho đi là hạnh phúc nhân đôi. 

Bộ quà tặng bao gồm:

XUÂN SẺ CHIA

899.000đ



Mùa Xuân, mùa của trăm hoa đua nở, mùa của những kết giao thâm tình và
những lời chúc tốt đẹp như những bông hoa tươi thắm được gởi trao. Bộ quà
tặng Hoa Xuân với hộp gỗ thông hiện đại, được khoác lên chiếc áo hoa theo
hoạ tiết vẽ tay sẽ là hộp quà nổi bật và chắc chắn sẽ được khách hàng lưu lại
sử dụng trong một thời gian dài.

Hoa Xuân 

Rượu vang đỏ Chile
Chà Là sấy dẻo Israel - 150gr
Cranberry nguyên trái sấy dẻo
Canada - 150gr
Hạt Hạnh Nhân rang bơ Mỹ - 100gr

Hộp quà tặng gồm:

780.000đ



Rượu vang đỏ Pháp
Chà Là sấy dẻo Israel - 150gr
Hạt Hạnh Nhân rang bơ Mỹ - 100gr
Trà Organic Lục Lam 6 vị: Violet Jasmine, Velvet Rose, Earl
Grey, Oolong Hoa hồng, Oolong Quế mộc, Shan Tuyết cổ
thụ

Như một lời chúc mừng một mùa vàng bội thu, cũng như chúc
cho năm mới đầy sức khoẻ, an khang, hạnh phúc, bộ quà Ngày
Mùa không những mang đến cảm xúc vui tươi qua màu sắc,
chất liệu, mà còn là những món ngon ngày Tết không thể thiếu:
Hộp gỗ thông trắng với mặt cắt hoạ tiết cầu kỳ, thân hộp in UV
hiện đại. Thiết kế hộp với chân đế gỗ và được lót nhung bên
trong chắc chắn sẽ được khách hàng giữ lại làm hộp đựng đồ
cá nhân yêu thích.

Bộ quà tặng bao gồm:

NGÀY MÙA 

1.100.000đ



Rượu vang đỏ Pháp
Chà Là sấy dẻo Israel - 150gr
Hạt Hạnh Nhân rang bơ Mỹ - 100gr
Trà Organic Lục Lam 6 vị: Violet Jasmine, Velvet Rose,
Earl Grey, Oolong Hoa hồng, Oolong Quế mộc, Shan
Tuyết cổ thụ

Mùa Xuân đến, trăm hoa đua nở, mang ý nghĩa tốt lành ví
như việc gia đình và kinh doanh của khách hàng cùng đua
nhau khởi sắc. 
Đó chính là ý nghĩa của bộ quà tặng Rực Rỡ. Hộp sơn mài
với màu sắc vui tươi và được lót nhung bên trong, chắc
chắn sẽ được khách hàng giữ lại làm hộp đựng đồ dùng cá
nhân yêu thích.

Bộ quà tặng bao gồm:

RỰC RỠ 

1.100.000đ



Như những bông hoa vươn mình nở rộ khi Xuân về, bộ quà tặng Khoe Sắc
chính là lời cảm ơn, là tấm lòng gởi trao sau một năm hợp tác thành công,
tốt đẹp. Hộp giấy mỹ thuật cao cấp, với hoạ tiết rực rỡ của mùa xuân, cùng
với mỹ vị Tết nhập khẩu từ nhiều nước, bộ quà chính là món quà Xuân thích
hợp dành cho những mối quan hệ thâm giao bền chặt.

KHOE SẴC

Rượu vang đỏ Chile
Chà Là sấy dẻo Israel - 250gr
Cranberry nguyên trái sấy dẻo
Canada - 250gr
Hạt Hạnh Nhân rang bơ Mỹ - 220gr
Hạt Macca nứt vỏ Úc - 250gr

Hộp quà tặng gồm:

1.100.000đ



Như những cành hoa đâm chồi nẩy lộc, như
những vườn cây đơm hoa kết trái, bộ quà tặng
Bội Thu chính là lời chúc hưng thịnh, phát đạt và
thành công dành tặng khách hàng.
Hộp gỗ thông trắng dày dặn, được khoác lên
chiếc áo hoa theo hoạ tiết vẽ tay sẽ là hộp quà
nổi bật, và chắc chắn sẽ được khách hàng lưu lại
sử dụng lâu dài.

BỘI THU 

Rượu vang đỏ Ý 
Canberries nguyên trái sấy dẻo Canada - 150gr
Chà là Organic nguyên cành Israel - 500gr
Hạnh nhân rang bơ Mỹ - 220gr
Hạt macca nứt vỏ Mỹ - 250gr
Trà Organic Lục Lam 6 vị: Violet Jasmine, Velvet
Rose, Earl Grey, Ô long Hoa Hồng, Ô long Quế
Mộc, Shan Tuyết Cổ thụ

Hộp quà tặng gồm:

1.500.000đ



Lấy cảm hứng từ các chị Lady-Boss xinh đẹp & giỏi giang, bộ
quà Sung Túc ra đời với ý nghĩa tôn vinh tinh thần hết mình
trong công việc, tạo dựng giá trị cho xã hội và đất nước, nhưng
không quên giữ cho bản thân luôn xinh đẹp và đẳng cấp.
Vượt trên những mỹ vị từ khắp năm châu, mỗi bộ quà đều chứa
đựng những lời chúc tốt đẹp và ý nghĩa, mang đến trải nghiệm
vui vẻ cho người nhận. Bên cạnh đó, hộp quà chính là đựng đồ
cá nhân sang trọng và tinh tế, có thể sử dụng lại trong nhiều
năm.

SUNG TÚC

Rượu vang đỏ Ý 
Canberries nguyên trái sấy dẻo Canada - 150gr
Nho khô nguyên cành Úc - 250gr
Hạt hạnh nhân rang bơ Mỹ - 100gr
Hạt dẻ cười rang muối Mỹ - 130gr
Khô bò sợi sả ớt - 100gr
Chà là sấy dẻo 150gr
Trà Organic Lục Lam 6 vị: Violet Jasmine, Velvet Rose, Earl
Grey, Ô long Hoa Hồng, Ô long Quế Mộc, Shan Tuyết Cổ thụ

Mỹ vị trong hộp gồm:

2.200.000đ



Chúng tôi rất mong nhận được 
sự ủng hộ từ Quý công ty.
Kính chúc một năm mới 

An Khang Thịnh Vượng


