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MẪU 1: Mẫu bài content quảng cáo bia 

1. BIA BUDWEISER 

Bao dự định năm 2020 còn dang dở - đừng nản lòng! 2021 chính là lúc ta bật quyết tâm chinh phục 

những khát khao lớn hơn. 

Cùng Budweiser và Hoàng Thuỳ Linh khai phá những gì đã ủ luyện, sẵn sàng nâng ly khai xuân 

khởi sắc. 

Giống như vị Bud êm mượt khi ủ đủ lâu, bạn có sẵn sàng bật lên kỳ tích khi luyện đủ chất Vua 

trong năm mới? 

 

Link: https://www.facebook.com/BudweiserVietnam/posts/3606921159399524 

 

 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_1_Mau_bai_content_quang_cao_Bat_dong_san


5 
 

5 
 

2. Cheers mừng năm mới Bừng Sắc Tân Xuân cùng Heineken! 

Năm nay nhiều lỡ làng 

Năm tới sẽ khang trang 

Tiến tới năm trâu vàng 

Mừng tân xuân bừng sắc! 

Ngay từ bây giờ, bạn đã có thể tìm mua sản phẩm Heineken Silver và Heineken Original trong 

diện mạo mới mừng xuân Tân Sửu. Hoa mai cùng đồng tiền vàng là biểu tượng cho một năm vinh 

hoa phú quý, trâu vàng biểu tượng năm Tân Sửu báo trước một năm sự nghiệp vững vàng. Cheers 

mừng năm mới Bừng Sắc Tân Xuân cùng Heineken! 

 

 

https://www.facebook.com/HeinekenVN/videos/224917875690492/?__tn__=%2CO-R 

https://www.facebook.com/HeinekenVN/videos/224917875690492/?__tn__=%2CO-R
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3. NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU CỦA HOẠT ĐỘNG “VỀ NHÀ ĂN TẾT, NÂNG 

CỐC AN TOÀN” ĐÃ LỘ DIỆN! 

Chúc mừng chúng ta vì đã có một mùa Tết sum vầy, vui phơi phới, và trên hết là an toàn 100%. 

Càng vui hơn nữa khi rất nhiều anh chị em đã cùng Bia Saigon lan toả thông điệp “Đã uống rượu 

bia, không lái xe” bằng hàng nghìn bức ảnh vui Xuân suốt thời gian vừa qua.  

Vì vậy, Bia Saigon trân trọng gửi quà tặng với tổng giá trị 20.000.000đ đến các anh chị em tham 

gia nhiệt tình nhất  để cả năm cùng nhau nâng cốc an toàn. Xem ngay danh sách nhận giải tại đây: 

http://bit.ly/2SmnIZy.  

Anh chị em hãy nhanh chóng gửi inbox đến Bia Saigon thông tin của mình (Họ tên, CMND, số 

điện thoại) để đón quà đầu năm thật sớm! 

TẾT LÊN NHƯ RỒNG, GẮN KẾT NHƯ RỒNG 

 

Link: https://www.facebook.com/BiaSaigon.official.page/posts/817452702086832 
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4.  DÂNG LỘC TẾT THUYỀN - PHẢI CÓ BIVINA! 

Những ngày giáp Tết, anh em ngư dân tụi tui thường tổ chức cúng thuyền như một cách tri ân 

“người bạn” kề vai sát cánh ngoài biển khơi, cầu mong một năm mới thật nhiều lộc biển 🥰 

Lễ vật không cần cầu kỳ nhưng nhất định phải có Bivina - vị bia khơi bừng chất biển, để cầu bình 

an và may mắn 🍻🍻 

👉Anh em chia sẻ ngày tốt cúng Tết thuyền của xứ biển mình nha!  

#Bivina #BiaBivina #BivinaExport #Khoibungchatbien 

 

Link: https://www.facebook.com/BiaBivina/posts/3466515473477032 
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5. BIA HÀ NỘI - VỊ BIA LÀM NÊN SẮC TẾT 

Những ngày gần cuối năm, sắc xuân đang lan tỏa khắp mọi không gian khiến cho người ta lại náo 

nức mong chờ ngày lễ quan trọng nhất trong năm – Tết Nguyên Đán. Tết là dịp đặc biệt bởi đó là 

thời điểm mọi mảnh ghép của một con người hội tụ, là khi những giá trị truyền thống giao thoa 

cùng hiện đại, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. 

Song hành với bao thế hệ qua nhiều năm tháng, Bia Hà Nội từ lâu đã trở thành một nét đặc trưng 

cho dịp Tết của người Việt, là sợi dây kết nối những mảnh ghép tạo nên một cái Tết thật trọn vẹn. 

Để khi người ta trao nhau những thùng Bia Hà Nội màu vàng đỏ đầy may mắn, cũng là thời khắc 

báo hiệu một mùa Tết đã về. 

Tết này, Bia Hà Nội mong muốn đồng hành trong từng khoảnh khắc của bạn, để mọi góc nhìn, 

mọi cảm nhận về Tết đều trở nên ý nghĩa hơn, để một “Vị Bia làm nên sắc Tết”. 

Cùng tận hưởng những món quà bất ngờ Bia Hà Nội dành tặng đến bạn dịp Tết này nhé! 

 

Link: https://www.facebook.com/biahanoi1890/posts/1072431259851069 
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MẪU 2: Mẫu bài content quảng cáo bánh kẹo Tết 

1. PHIÊN BẢN HỘP QUÀ TẾT 

Mayora trân trọng gửi đến quý khách hàng ✨PHIÊN BẢN HỘP QUÀ TẾT ✨ dành riêng cho 

Tết năm 2021 duy nhất trên Lazada 😍 

🌟HỘP TẾT AN KHANG 🌟bao gồm các sản phẩm: 

01 x  Hộp Bánh quy bơ Danisa 454g 

01 x  Hộp Bánh hỗn hợp Malkist Festive 392.4g 

01 x  Hộp Bánh quy vị cà phê Coffee Joy 180g 

01 x  Hộp Bánh quy vị phô mai Crispy Joy 180g 

01 x  Hũ Kẹo cà phê Kopiko 600g 

01 x  Hộp thiếc Kẹo the Fres nhiều vị 135g  

02 x  Cà phê sữa hòa tan Kopiko Macchiato 3in1 168g 

🌟HỘP TẾT THỊNH VƯỢNG🌟bao gồm các sản phẩm: 

01 x Hộp Bánh quy bơ Danisa 200g 

01 x Hộp Bánh quy vị cà phê Coffee Joy 180g 

01 x Hộp Bánh xốp phô mai Cal Cheese 170g 

01 x Hộp thiếc Bánh quế xốp kem Astor 330g 

01 x Hộp thiếc Kẹo the Fres nhiều vị 135g 

02 x Cà phê sữa hòa tan Kopiko Macchiato 3in1 168g 

🎁 Hộp quà Tết với bao bì thiết kế trang trọng, có tay cầm tiện dụng, chứa đựng những sản phẩm 

biếu Tết đa dạng đến từ các thương hiệu nổi tiếng của Mayora sẽ là Món Quà Tri Ân đặc biệt trong 

dịp Tết sắp đến. 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_2_Mau_bai_content_quang_cao_nha_thuoc
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🎉🎉Mua ngay và nhận ưu đãi cực hấp dẫn từ 30/12 đến 4/1 tại Mayora 

Link: https://www.facebook.com/mayoravietnam/posts/218062283199583 

 

 

2.  💝[TẾT LÀ SẺ CHIA - GẮN KẾT YÊU THƯƠNG] GỢI Ý MÓN QUÀ TẾT 2021 Ý 

NGHĨA CHO NGƯỜI TRÂN QÚY 

Tặng quà Tết là nét đẹp truyền thống từ xa xưa của người Việt Nam. Lựa chọn quà Tết đối với 

mỗi người, mỗi mối quan hệ cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn vẫn đang loay hoay tìm kiếm 

món quà phù hợp cho gia đình, bạn bè, người thân và đối tác thì L'angfarm sẽ gợi ý 6 món quà Tết 

ý nghĩa cho việc biếu tặng nhé. 

1. Món quà sức khỏe dành cho người lớn tuổi. 

2. Món quà sang trọng dành cho đối tác. 

3. Món quà đủ đầy dành cho gia đình, người thân. 

Link: https://www.facebook.com/langfarmdacsandalat/posts/1769557039885344 
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3. GỢI Ý 3 MÓN NGON CHO BUỔI TIỆC CUỐI NĂM 

Thời điểm Tết Tây cho đến Tết Ta là khoảng thời gian thường xuyên diễn ra các buổi tiệc tất niên 

và tân niên, nếu đã ngán các món ăn nhiều dầu mỡ, chất béo thì những món ăn gọn nhẹ luôn là sản 

phẩm được mọi người hướng đến. 

L'angfarm sẽ gợi ý cho bạn 3 món ngon phù hợp cho bữa tiệc cuối năm nha. 

🐔 Khô gà cay lá chanh - Chút thơm thơm của lá chanh hòa quyện trong vị mằn mặn của khô gà 

và cay cay của ớt khiến món ăn cực kỳ bắt mồi. 

🐮 Thịt bò khô tẩm gia vị - Nhâm nhi từng miếng thịt đậm vị, thưởng thức cùng một chút đồ uống, 

đây là sản phẩm cực kỳ phù hợp trong mọi bữa tiệc. 

🦑 Đặc sản biển khô - Thoải mái lựa chọn với gần 10 loại hải sản khô, tẩm ướp đậm đà, thích hợp 

dùng liền hoặc ăn kèm. 

Thêm phong phú, thêm đậm đà, thêm gọn nhẹ cho những buổi tiệc cuối năm. 

 



12 
 

12 
 

 

Link: https://www.facebook.com/langfarmdacsandalat/posts/1762844170556631  

4. 🍑🍐🍎HẠT ĐIỀU MÓN QUÀ Ý NGHĨA NGÀY TẾT🍐🍎 

❗❗Người lạ ơi sắp tết rồi tranh thủ mua HẠT ĐIỀU tặng sếp, người thân cha mẹ, bạn bè đi ạ. 

Bạn chỉ việc để lại SĐT còn mọi việc cứ để Shop lo nhé 

................................................................ 

✴️✴️Tại sao phải mua HẠT ĐIỀU của Shop  

️🎉🎉HẠT ĐIỀU bên Shop có đủ AN TOÀN và CHẤT LƯỢNG như Shop quảng cáo không 

HẠT ĐIỀU SẠCH CHẤT LƯỢNG :100% 

✔️Màu vàng sáng , không có cảm giác mùi hôi dầu 

✔️Hạt điều mẩy, chắc, căng tròn cầm lên thấy nặng tay 

✔️Hạt điều còn nguyên hạt không bị bể đôi hạt hay vỡ vun 

✔️Có vị ngọt, thanh và bùi béo khi ăn 

✔️Cam kết không có hóa chất hay chất bảo quản 

✔️Hàng công ty nên được rang xay mới mỗi ngày 
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✔️Có tem mác nhẫn hiệu của công ty và ngày sử dụng nên khách hàng yên tâm nhé 

✔️Hàng được đóng Hộp hay đóng bịch hút chân không cho khách hàng dễ chọn lựa 

............................................................... 

QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG 

✔️FREE Ship khu vực nội thành TP HCM khi mua từ 2 kg trở lên 

✔️Nhân viên hỗ trợ 24/24 

✔️Có giá ưu đãi cho khách hàng sỉ 

✔️Cung cấp sỉ và lẻ toàn quốc 

:anger::name_badge:Vậy quý khách đã yên tâm khi mua hàng của Shop chưa ah 

❗Hộp Lẻ : 290k/1kg 

❗Bịch lẻ  : 280k/1kg  

( hạt loại 1 xuất khẩu , chắc bự ) shop cam kết bao giá thị trường 

 

Link: https://www.facebook.com/banhmuttet2020/posts/2572714272766106e 

 

 

https://www.facebook.com/banhmuttet2020/posts/2572714272766106e
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5. MỨT TẾT 

❤️❤️ Tết lại về, những ngày cuối năm người người tất bật chở mùa xuân trên phố, nào là sắm 

quần áo mới, mua khay mứt Tết, mua cái bánh chưng, bánh tét... Tết chỉ đơn giản là thế....❤️❤️ 

🍓 Fresh Lemon luôn tự hào mang đến cho mọi người mọi nhà những sản phẩm rất TẾT, rất Việt 

Nam, và năm nay chúng tôi hứa hẹn còn mang đến nhiều hơn là 1 sản phẩm, đó chính là hương vị 

TẾT XƯA mà bao người nhớ đến , đó là những món mứt mẹ làm, những cục thạch rau câu ngày 

ấy, những cái bánh chưng bánh tét, mang đến cho mọi nhà 1 cái Tết tròn vị và đầy yêu thương!  

➡️ MỨT TẾT XƯA:  

👉 Mứt củ năng: 75k/ 500gr  

👉 Mứt hạt sen: 80k/ 500gr  

👉 Mứt bí đao: 40k/ 500gr  

👉 Mứt khoai lang: 60k/500gr  

➡️ HẠT TẾT XƯA:  

👉 Hạt dưa: 95k/ 500gr  

👉 Hạt bí: 80k/ 500gr  

➡️ MÓN NGON (CHẾ BIẾN SẴN) TẾT XƯA:  

👉 Bánh chưng lá dong (chuẩn vị miền Bắc): 140k/ cái/ 1.2kg  

👉 Bánh tét 3 màu miền Tây: 130k/ đòn  

👉 Củ kiệu chuẩn vị: 105k/ hũ 800gr  

➡️ MÓN KHÔ THỦ CÔNG:  

👉 Khô gà cay lá chanh: 150k/ 500gr  

👉 Khô bò sợi: 140k/ 250gr  
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👉 Khô bò miếng giòn: 160k/250gr  

➡️ THỰC PHẨM TƯƠI TẾT XƯA:  

👉 Gà núi Gia Lai: 185k/kg  

👉 Chả cá Phan Rang: 110k/ 500gr  

🥰🥰 Chỉ cần ghé Fresh Lemon 1 lần là bạn đã có đầy đủ hương vị Tết Xưa...!! 

 

Link: https://www.facebook.com/freshlemon.anvatvanphong/posts/2087252388239905  

MẪU 3: Mẫu bài content quảng cáo tách trà, ấm trà 

1. Trà Olong Hộp Lễ Fomosa 

🌸🌼Sắp tết đến tết rồi. Mọi người đã chọn được mẫu quà biếu nào để tặng gia đình, người 

thân,bạn bè,đồng nghiệp chưa ạ? Xin giới thiệu với mọi người :  

Bộ Quà Biếu"Trà Olong Hộp Lễ Fomosa" 🔊🥰 

➡️ Khối lượng: 300gram trà  

➡️ Kích Thước: Dài 30cm, rộng 22cm 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_3_Mau_bai_content_quang_cao_bong_den
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🥰 bên trong gồm có 2 hộp nhỏ mỗi hộp nhỏ chứa 150gam trà, hộp được thiết kế in hình hoa văn 

đẹp mắt 

🥰 Hãy đến với "Thượng Đẳng Danh Trà " để chọn được mẫu quà biếu phù hợp nhất nhé. Còn rất 

rất nhiều mẫu mã để khách hàng lựa chọn. 

----------------------------------------------------------------------- 

👍Khách hàng có thể mua hàng trực tiếp tại cửa hàng 

👍Bên em có ship hàng toàn quốc 

Hotline: 0888575885 📞📞📞 

#Thuongdangdanhtra 

🏠 Add: 288 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 

Link: https://www.facebook.com/groups/220318851769301/permalink/1051206925347152/ 

 

2. 🌸 HỘP QUÀ TẾT 2021 - MANG MÙA XUÂN VỀ NHÀ 🥰  

💝 Cùng quây quần bên nhau thưởng thức tách trà hoa ấm nóng trong không khí đón xuân. Đó là 

điều bình dị tuyệt vời nhất 🥰 

💝 Sau các buổi tiệc rượu bia, đồ ăn phát ngấy, thưởng thức ấm trà hoa vừa giải ngấy, giải rượu 

lại giúp thơm miệng, thơm cả cơ thể thì còn gì băng. 🥰 

---------------------------------------------- 

🎁 Hộp trà hoa biếu tết không chỉ đẹp sang trọng, giá cả hợp lý mà còn mang lại nhiều ý nghĩa 

thiết thực, tốt cho sức khỏe. Chắc chắn sẽ là món quà được yêu thích và sử dụng nhiều trong dịp 

tết 2021! ✨ 

https://www.facebook.com/groups/220318851769301/permalink/1051206925347152/
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🌬 Trà hoa tại Tâm Hoa Trà được sấy lạnh theo công nghệ hiện đại thay vì sấy khô theo cách 

truyền thống giúp bông hoa giữ nguyên được màu sắc, hương vị và dưỡng chất. Bông hoa trong 

cốc trà sẽ nở đẹp như trên cây 🌷 

------------------ CÁC SET TRÀ HOA ------------------ 

🌟 Tại Tâm Hoa Trà có 28 loại trà hoa - 12 loại gia vị trà được đóng gói bảo quản cẩn thận, đẹp 

mắt. Các công thức trà được nghiên cứu kết hợp khéo léo theo các nhóm công dụng của trà: 

=== NHÓM TRÀ DƯỠNG NHAN 

🌸 Thanh xuân trà (Set mới 2021) 

🌸 Dưỡng nhan nhựa đào 

=== NHÓM TRÀ THANH NHIỆT 

🌸 Mộc hương trà (Set mới 2021) 

🌸 Thanh nhiệt bạc hà quế hoa 

🌸 Thanh Ngân Trà 

=== NHÓM TRÀ TỐT CHO SỨC KHỎE 

🌸 Tuyết liên hồng trà (Set mới 2021) 

🌸 Tâm An Trà 

🌸 Khang Kiện Trà 

=== NHÓM TRÀ GIÚP DUY TRÌ VÓC DÁNG ĐẸP 

🌸 Hồng nhan trà (Set mới 2021) 

🌸 TràH Giữ Dáng 

🌸 Trà Hoa Đào Ngọc Quả 

=== NHÓM TRÀ GIÚP AN THẦN NGỦ NGON 
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🌸 Bách liên trà (Set mới 2021) 

🌸 Tĩnh Tâm Trà 

🌸 Cúc Tâm Trà 

🌸 Vô Ưu Trà 

=== NHÓM TRÀ TỐT CHO PHỤ NỮ SAU SINH 

🌸 Bình An Trà 

🌸 Trà Cúc Mẫu Tử 

🎯 Mọi người quan tâm đến nhóm trà nào hay nhắn tin vào fanpage hoặc gọi cho Tâm Hoa Trà 

qua số 098 9948 449 (imess,zalo) 

 

Link: https://www.facebook.com/trahoatamhoa/posts/1330112990708894 

 

3. 🍃 TRÀ CỤ - KHÍ CHẤT NGƯỜI THƯỞNG TRÀ 🍃 

🍵 Trong một chén trà hội đủ năm hành kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. 

🍵 Trong đó lá trà là Mộc, nước là Thủy, ấm đun nước bằng kim loại là Kim, lửa đun là Hỏa và 

ấm pha trà bằng gốm sứ là Thổ. 

https://www.facebook.com/trahoatamhoa/posts/1330112990708894?__cft__%5b0%5d=AZXLdpfIVtEz8RWLg_VlmUNyPnkeI4eikwsj8tTANr2k-uBjShaxH6GgmNttgiHem231SaQbElCOox1ar-OUDSdBkWaX7eAIZTd8Y_m-UuyVb2LPTrNT04nHKaFiV3q8LfAtQoBqSQ4rs05qurOcYGey&__tn__=%2CO%2CP-R
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🍵 Người ta thường nói Trà cụ toát lên khí chất của người thưởng trà, mỗi người có một loại trà 

cụ riêng thuộc về mình là vậy.  

🌼🍃TRÀ CỤ NGUYÊN MINH GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ TRÀ HỮU CÁC BỘ TRÀ CAO 

CẤP🍃🌼 

🍵  Làm quà tặng ý nghĩa trong các dịp Lễ Tết ,Tân Gia hoặc Bố Mẹ, người thân trong gia đình 

Hay chỉ đơn giản là Thưởng Trà 💞 

Link: https://www.facebook.com/tracunguyenminh/posts/147267573812436 

 

4. 🍃🌼 Trà cụ Nguyên Minh giới thiệu đến bạn bộ ấm trà: NGỌC THANH VÂN 

🍵 Các món: Ấm trà, chén tống,chén khải, lọc trà,hũ trà,kháo trà, và 10 chén quân 

🍵 Chất liệu: Men xanh cao cấp 

🍵 Họa tiết: Thanh Vân 

💚 Từ xưa đến nay, việc nhâm nhi tách trà là thú vui của nhiều người. 

 Dù khác nhau về khí hậu, cách uống trà hay cách sử dụng bộ ấm chén trà khác nhau của nhiều 

vùng miền nhưng khi nói về các Chén Sứ Cảnh Đức thì giới yêu trà đều tấm tắc khen ngợi và mơ 

ước được sở hữu.  

Không chỉ có công dụng để thưởng thức trà mà những bộ chén Cảnh Đức Trấn còn là những vật 

trưng bày, sưu tập vì mỗi Chén Cảnh Đức đều có những nét đặc sắc rất riêng và bộ ấm trà  Ngọc 

Thanh Vân là một minh chứng cụ thể về sự tinh tế, sang trọng đó. Bạn sẽ bị bộ ấm Trà cuốn hút 

ngay từ cái nhìn đầu tiên về thiết kế độc đáo và những họa tiết trang trí nổi bật. Rất ý Nghĩa để 

làm quà tặng trong các dịp Lễ Tết ,Tân Gia hoặc Bố Mẹ, người thân trong gia đình Hay chỉ đơn 

giản là Thưởng Trà 🍵🍃 

Link: https://www.facebook.com/tracunguyenminh/posts/153903289815531 

https://www.facebook.com/tracunguyenminh/posts/147267573812436
https://www.facebook.com/tracunguyenminh/posts/153903289815531
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5. 🎁 🎁 🎁 ẤM TỬ SA - QUÀ BIẾU TẾT 2021 - QUÀ TẶNG Ý NGHĨA 🎁 🎁 🎁 

✅ Có rất nhiều phong tục đẹp đã được giữ gìn trong suốt hàng thế kỉ và không bị lãng quên, một 

trong số đó chính là tặng quà tết , là một nét đẹp văn hoá của Việt Nam  

✅ Tặng quà tết không chỉ đơn giản là cách giao tiếp, ứng xử mà đó còn là hành động thể hiện 

tình cảm yêu thương, gắn bó, một sự tri ân của những người nhỏ tuổi với người lớn tuổi, giữa đồng 

nghiệp trong công ty hay giữa đối tác với nhau.Chính vì vậy việc lựa chọn quà tết cũng rất được 

chú trọng và được chọn lựa cẩn thận. 

✅ Với những mục đính và ý nghĩa đó TRÀ ĐẠO QUÁN đã lựa chọn những mẫu ấm tử sa đẹp 

và chất lượng phù hợp với mọi nhu cầu trao tặng. 

🎁🎁🎁 GIẢM NGAY 2⃣0⃣% CHO KHÁCH HÀNG LẤY SẢN PHẨM LÀ ẤM TỬ SA ,  1⃣0⃣% 

CÁC LOẠI TRÀ VÀ TRÀ CỤ . 
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Link: https://www.facebook.com/tradaoquan.vn/posts/2504190606574975 

MẪU 4: Mẫu bài content quảng cáo vé máy bay 

1. 🌼🌼 KHAI XUÂN ĐÓN HY VỌNG  

Chào năm mới cất cánh 

Mở vạn dặm hành trình 

Gom lộc – tài – sức khỏe 

Cùng sải cánh vươn cao 

🌸 Đáp ứng nhu cầu đi lại, đoàn viên của người dân trong dịp cuối năm, Vietnam Airlines Group 

(gồm Vietnam Airlines, #PacificAirlines, #VASCO) chính thức mở bán vé Tết Tân Sửu 2021 với 

mức giá thấp nhất chỉ từ 502.000 VNĐ/chiều (đã gồm thuế/phí). 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_4_Mau_bai_content_quang_cao_ve_may_bay
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🌸 Vietnam Airlines Group dự kiến sẽ tăng thêm 1806 chuyến bay với hơn 2 triệu ghế  trên các 

đường bay nội địa và ưu tiên tăng chuyến bay trong giai đoạn cao điểm từ tháng 01 đến tháng 

03/2021 và Tết Âm Lịch 2021. 

📌 Thông tin về hành trình và giá vé xem chi tiết tại 

👉 www.phongvebuulong.vn 

👉 Facebook:www.facebook.com/vemaybaybuulong/ 
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2. 🌼🌼 VỀ NHÀ ĐÓN TẾT - SẢI CÁNH VUI XUÂN 🌼🌼 

Tết là dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm, là thời điểm rất thích hợp để cả gia đình đoàn tụ và cùng 

nhau đi du lịch trong nước. Đây cũng là dịp kết nối các thành viên trong gia đình ngày càng gắn 

bó hơn, tình cảm hơn ❤️. 

Hãy lên kế hoạch vui Tết năm nay cùng Vietnam Airlines! 

 

3. 🌸🌼🌸TẾT NÀY MÌNH VỀ NHÀ HAY ĐI DU LỊCH 🌈 

Nói đến Tết là mọi người thường sẽ nghĩ ngay là dịp để "về nhà" quây quần bên gia đình nhưng 

vài năm gần đây các bạn trẻ hay cả những người lớn tuổi bắt đầu có xu hướng đi du lịch trong 

những ngày Tết. Một phần vì đó là dịp mọi người có nhiều thời gian nghỉ hoặc các bạn trẻ không 

phải sống xa nhà.  

Tết là Hà Nội lại khoác lên mình vẻ trầm mặc và bình yên, khác hẳn với những xô bồ vội vã hàng 

ngày. Tết Hà Nội người lớn sẽ sắm sửa đồ lễ ở Thăng Long tứ trấn, người trẻ thì tranh thủ rủ nhau 

lượn vòng phố tận hưởng không khí vắng lặng cả năm chỉ có một lần. Còn Tết Sài Gòn có lẽ lại 

náo nhiệt hơn thủ đô đôi chút, người Sài Gòn cũng có xu hướng đi du lịch ngày Tết nhiều hơn so 

với các bạn Hà Nội. 

Mà nếu có vi vu đâu đó mà nhớ nhà cần bay về gấp hay về nhà rồi mà lại hứng lên muốn đi du lịch 

đâu đó thì vẫn có thể đặt ngay một vé máy bay sát giờ đến 60 phút trước giờ khởi hành với dịch 

vụ mới VNAXPRESS của Vietnam Airlines dành riêng cho đường bay HANOI - TP.HCM / 

TP.HCM - HANOI 

Đây là đường bay trục có lượng hành khách lớn nhất trong các chiều bay khác nên Vietnam 

Airlines mở hẳn riêng một dịch vụ bay mới cho những bạn muốn bay gấp hay những bạn có lịch 

trình công tác bận rộn.  

Các bạn có thể mua vé sát giờ bay đến 60 phút trước giờ khởi hành, Các chuyến bay “giờ tròn dễ 

chọn”: 30 phút hoặc 60 phút/chuyến, trải dài từ 06:00 - 21:00 hằng ngày; Các chuyến bay “giờ 

tròn dễ chọn”: 30 phút hoặc 60 phút/chuyến, trải dài từ 06:00 - 21:00 hằng ngày;.... 
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Vậy là dù có chọn Tết này về nhà hay Check in đó đây thì cũng dễ dàng hơn nhiều rồi. Còn bạn, 

Tết này bạn chọn về Nhà hay đi Du lịch? 

👉Hãy nhanh tay đặt mua vé trên Website : https://sanvemaybay.vn để book ngay nhé 

👉Liên hệ ngay tổng đài 1900 2690 - 02871 065 065 

Link: https://www.facebook.com/sanvemaybaykm/posts/3710522262363866 

 

3. 💥 MỞ BÁN VÉ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021 

Chào xuân mới đón sum vầy, Bamboo Airways chính thức mở bán vé Tết Nguyên Đán 2021 cho 

tất cả các đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách với 

mức giá thấp nhất chỉ từ 36,000 VNĐ. 

👉Hãy nhanh tay đặt mua vé trên Website : https://sanvemaybay.vn để book ngay nhé 

👉Liên hệ ngay tổng đài 1900 2690 - 02871 065 065 

Với giờ bay linh hoạt, nhiều tiện ích trực tuyến, hành khách có thể chủ động, thuận tiện tối đa 

trong việc đi lại vào dịp cao điểm cuối năm. Bamboo Airways luôn sẵn sàng phục vụ hành khách 

trên hành trình trở về để đoàn viên bên gia đình trong dịp lễ cổ truyền của dân tộc, cùng du khách 

thỏa thích tham gia các lễ hội, du xuân, khám phá những danh lam, thắng cảnh trên dải đất hình 

chữ S tươi đẹp. 

* Lưu ý: Giá vé chưa bao gồm thuế, phí 

Link: https://www.facebook.com/sanvemaybaykm/posts/3656432284439531 

https://www.facebook.com/sanvemaybaykm/posts/3710522262363866
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4. ❤️❤️❤️Hà nội đi TP HCM❤️❤️❤️ 

⚡⚡⚡Ngày 27,28,29 Tết giá rẻ bất chấp. 💫💫 

😋😋Giá yêu thương ⛱⛱💫 

🍭🍭🍭 BAY VIETJET Chỉ  660k/chiều (full thuế phí - 7kg xach tay thôi )🏞🏞🏞🏞 

🔥🔥🔥 Bay BAMBOO Chỉ 686k/chiều (full thuế phí  - 7kg xách tay +20kg ký gửi)🚁🚁🚁 

💫💫💫Bay PACIFIC AIRLINE chỉ 695k/chiều (full thuế phí  -7kg xách tay)🚁🚁 

🔥🔥🔥 Bay VIETNAM AIRLINE  Chỉ 805k/chiều (full thuế phí  - 12kg xách tay )❤️❤️❤️ 

🎯 LƯU Ý: 

- Giá trên là giá 1 chiều giá đã bao gồm thuế phí. 

- Vé hạn chế vào các ngày cuối tuần. 

- Tùy từng ngày bay - giờ bay, các mức giá có thể khác 

Link: https://www.facebook.com/groups/1243675205740355/permalink/3517420665032453/ 

5. TẾT NÀY MÌNH ĐI ĐÂU NHỈ? 

Lên rừng đón một mùa xuân xanh biêng biếc với mây ngàn, gió núi, ngắm mọi sắc màu may mắn 

của muôn lộc biếc, hoa tươi và cùng nhau nguyện cầu cho một năm mới khỏe mạnh. 

https://www.facebook.com/groups/1243675205740355/permalink/3517420665032453/
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Xuống biển thỏa xuân vui, sum vầy cùng gia đình trong làn nước xanh mát, ngập sắc xuân, mong 

ước một năm mới hạnh phúc. 

Về cao nguyên thưởng một cái Tết lộng gió, đón hết lộc vui, rinh hết tài trí cho một năm mới thành 

công rực rỡ. 

Dù là đi đâu, cứ tin tưởng Bamboo Airways sẽ đưa bạn đến một cái Tết trọn vẹn niềm vui sum vầy 

hạnh phúc với loạt vé bay có giá vô cùng hấp dẫn nhé.  

Link: https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/posts/617616262370310 

 

 

MẪU 5: Mẫu bài content quảng cáo dược phẩm nữ 

1. BỘ SƯU TẬP SET QUÀ TẾT SAFFRON - GIẢI PHÁP QUÀ TẾT ĐÚNG ĐẮN KHÔNG 

CẦN ĐẮN ĐO ❤️ 

𝐓�̣�𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐧�̂�𝐧 𝐥�̛̣�𝐚 𝐜𝐡�̣�𝐧 𝐜�́�𝐜 𝐬𝐞𝐭 𝐪𝐮�̀� 𝐭�̂��́� 𝐜𝐮 ̉𝐚 𝐒𝐚𝐟𝐟𝐫𝐨𝐧 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌? 

https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/posts/617616262370310
https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_5_Mau_bai_content_quang_cao_duoc_pham_nu
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✅ Quà tặng sức khoẻ phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi, giới tính. Xu hướng quà tặng sức khoẻ 

đang được tôn vinh nhất vì năm 2020 đã trải qua nhiều biến cố từ ô nhiễm bụi mịn đến đại dịch 

COVID hoành hành 

✅ Đẹp - độc - lạ, set quà sang trọng, đẳng cấp gây ấn tượng với người được tặng. Dùng Saffron 

mỗi ngày sẽ khiến người được tặng nhớ tới bạn lâu hơn 

✅ Giá thành hợp lý, các set quà của Saffron VIETNAM có nhiều mức giá phù hợp với nhu cầu, 

khách hàng có thể lựa chọn tự mix sản phẩm trong set. 

𝐊𝐡𝐢 𝐬�̛̉� 𝐝�̣�𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐟𝐟𝐫𝐨𝐧 𝐬�̃� 𝐜�̉�𝐦 𝐭𝐡�̂��́� đ𝐢�̂��̀� 𝐠�̀�? 

Saffron được ví là "vàng đỏ", "gia vị đắt đỏ nhất thế giới", "đông trùng hạ thảo của Trung Đông" 

có nhiều công dụng và giá trị tốt cho người sử dụng.  

🌱 Cảm nhận 1: Giấc ngủ sâu, khi thức dậy cảm giác sảng khoái tràn đầy năng lượng. 

🌱Cảm nhận 2: Da trắng sáng và mịn màng hơn, các vết thâm nám sẹo mờ dần 

🌱Cảm nhận 3: Giảm stress căng thẳng mệt mỏi, tinh thần thoải mái, sinh lực dồi dào 

🌱Cảm nhận 4: Huyết áp và tim mạch ổn định. Khi uống rượu bia không cảm thấy đau đầu, giải 

rượu rất tốt 

🌱Cảm nhận 5: Thấy mình trẻ hơn, có ham muốn cao hơn 

----------------------------------------------------------------- 

Saffron tinh khiết được Công ty Cổ phần Saffron Việt Nam chọn lựa từ những sợi Saffron tinh tuý 

nhất vùng núi Khorasan (Iran). Nhờ vào khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt của mình, nơi đây được 

coi là lãnh địa sản sinh ra những sợi Saffron tốt nhất thế giới 

🔰 Sản phẩm đầy đủ giấy tờ nhập khẩu, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, check mã vạch, 

mã QR code, có xuất hoá đơn VAT, bảo hành trong thời gian 12 tháng... 
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Link: https://www.facebook.com/SaffronVietNamIran 

2. Tặng sếp nhân sâm – Tinh thần thêm chắc 

 

🎀Chỉ từ #450k để ghi dấu ấn tượng với Sếp trong dịp Tết này => TẠI SAO KHÔNG? 

 🎁Là món quà SANG TRỌNG- Ý NGHĨA- THIẾT THỰC thay lời chúc Tết. Sẽ không có một 

món quà tết nào tuyệt vời hơn món quà xuất phát từ sự quan tâm, lo lắng của người tặng tới sức 

khỏe và sự an vui của người được nhận! 

Link: https://www.facebook.com/mppharmkvietnam/posts/191749329332132 

https://www.facebook.com/SaffronVietNamIran
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3. 💥🎀TẾT TRỌN VẸN ẤM TÌNH THÂN - TRAO NHAU MÓN QUÀ SỨC KHỎE Ý 

NGHĨA 💥🎀 

✍ Quà sức khỏe vừa sang trọng, đẳng cấp mà lại thể hiện tấm lòng ân cần chăm sóc người thân 

trọn vẹn tình nghĩa 

✍ Tết là dịp các thành viên tụ họp gặp nhau, trao nhau món quà sức khỏe yêu thương dành cho 

ông bà, bố mẹ và cả chính người thân của mình. 

📛📛 Các món quà sức khỏe như: 

✍ Cao hồng sâm, nước hồng sâm, trà hồng sâm, kẹo hồng sâm, rượu hồng sâm, đông trùng hạ 

thảo, nấm linh chi,... sẽ mang đậm chữ tình và không kém phần sang trọng. 

📛📛 TÁC DỤNG CỦA SÂM, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO, NẤM LINH CHI: 

✍ Giúp tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể. 

✍ Làm chậm quá trình lão hoá. 
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✍ Ngăn chặn sự thoái hoá của tế bào thần kinh. 

✍ Ổn định huyết áp, ổn định nhịp tim. 

✍ Giúp tinh thần tỉnh táo, sảng khoái. 

🌈 CHÚNG TÔI NHẬN ĐẶT TẤT CẢ GIỎ QUÀ THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH 

HÀNG VÀ QUÝ DOANH NGHIỆP. 

 

Link: https://www.facebook.com/groups/2969806809773678/permalink/3590592244361795/ 

4. 😔CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIÊU HÓA THƯỜNG GẶP PHẢI TRONG DỊP TẾT. 

📌Chứng đầy bụng khó tiêu. 

📌Đau dạ dày. 

📌Tiêu chảy. 
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📌Táo bón. 

📌Rối loạn tiêu hóa. 

🥰Cách khắc phục. 

☘️Hạn chế thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, tinh bột. 

☘️Hạn chế bia rượu, các thực phẩm gây kích ứng dạ dày.  

☘️Tăng cường rau xanh và trái cây trong các bữa ăn. 

☘️Điều chỉnh các bữa ăn và tránh ăn uống không kiểm soát. 

☘️Bổ sung men vi sinh giúp ổn định hệ tiêu hóa. 

=========================================== 

Men vi sinh Nhật BẢn NANO LABRE giúp: 

 🌼Cung cấp lợi khuẩn đường ruột hấp thu trên 92%, tan trong ruột . 

 🌼Giảm tổn thương gan. 

 🌼Ức chế sự sinh trưởng của các vi khuẩn gây hại.  

 🌼 Cải thiện chức năng miễn dịch. 

 🌼Tăng cường sản xuất interferon. 

 🌼Kích hoạt hoạt động của các tế bào miễn dịch như tế bào NK. 

  🍀Men vi sinh NANO LABRE phù hợp với các đối tượng: 

 🌷Viêm đại tràng, đại tràng co thắt. 

 🌷Rối loạn tiêu hóa. 

 🌷Ruột kích thích. 
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 🌷Ngăn ngừa ung thư. 

 🌷Tăng cường sức đề kháng. 

 🌷Đi tiêu nhiều lần, đi phân sống. 

Sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, hiện đang được phân phối bởi: 

CÔNG TY TNHH TOYAMA VIETNAM 

Link: https://www.facebook.com/groups/2969806809773678/permalink/3614441838643502/ 

 

  

https://www.facebook.com/groups/2969806809773678/permalink/3614441838643502/


33 
 

33 
 

MẪU 6: Mẫu bài content quảng cáo mỹ phẩm dịp Tết 

1. MỘT MÓN QUÀ TẾT Ý NGHĨA CHO NGƯỜI THÂN, BẠN ĐÃ CHUẨN BỊ CHƯA?  

🎁 Một món quà nho nhỏ gắn kết tình thân, có lẽ Tết là dịp thích hợp để bày tỏ tình thương đúng 

không nào?  

- Cũng đã đến lúc nếp nhăn hằn nhiều hơn trên da, trên mắt Mẹ.  

- Chị em gái tất bật với công việc, làn da xuống cấp và đầy mụn. 

- Cô bạn thân sau sinh thì các vết thâm nám xuất hiện ngày càng nhiều.  

- Hay chính bạn, người luôn bận rộn công việc, đến lúc nhìn lại đã thấy da sỉn màu, không còn 

tươi tắn trẻ trung như thời 20.  

💋 Phụ nữ là để nâng niêu, yêu chiều, hãy biết yêu thương chính chúng ta.  

💁🏻♀️ Hiểu được khát vọng làm đẹp và được chiều chuộng, 7 set khuyến mãi dưới đây dường 

như sinh ra là để dành riêng và chăm sóc cho bạn và người thân của mình.  

💁🏻♀️ Vì một mùa Tết ấm no không lo về giá, để ngay lại sđt và địa chỉ để được nhận hàng 

trong thời gian sớm nhất.  

🔥 Thông tin chi tiết và giá cập nhật trong từng hình.  

═════ 🔺🔺🔺 ══════ 

MỸ PHẨM KANG NAM  

Nhiệt tình - Chân thành - Hiệu quả  

🚖 Giao hàng miễn phí, tận nơi và nhanh chóng 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_6_Mau_bai_content_quang_cao_my_pham
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Link: https://www.facebook.com/kangnamduocmypham/posts/908260566243339 

2. 📣TIN VUI CHO CÁC CHỊ EM📣 

✅CÁC SẢN PHẨM DOCTOR MAGIC: M01, M03, M35, M18 VÀ M36 ĐÃ VỀ HÀNG ! 

🔰M01 – KEM LOẠI BỎ SẮC TỐ giúp nghiền nát, phá vỡ tất cả các sắc tố thâm sạm, trả lại cho 

chị em làn da căng, trắng, mịn màng. 

🎁Giá Ưu Đãi chỉ 940.000đ (giá gốc 1.200.000 vnđ) 

🔰M03 – KEM XÓA THÂM LÀM SÁNG DA giúp loại bỏ tất cả các vết thâm sạm và làm cho 

tông màu da đồng đều, cân bằng độ PH cho da, kích thích elastin sản sinh ra collagen làm cho da 

trắng hồng, mịn màng. 

🎁Giá Ưu Đãi chỉ 970.000đ (giá gốc 1.200.000 vnđ) 

🔰M18 – KEM DƯỠNG ẨM SÂU BÊN TRONG giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, căng bóng, 

mịn màng sâu từ bên trong. 
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🎁Giá Ưu Đãi chỉ 1.070.000đ (giá gốc 1.500.000 vnđ) 

🔰M35 - TẨY LÔNG GIÚP DA SIÊU SÁNG MỊN giúp loại bỏ tất cả loại lông một cách dễ dàng 

và nhanh chóng từ 5-7 phút NGAY TẠI NHÀ 

🎁Giá Ưu Đãi chỉ 240.000đ (giá gốc 420.000 vnđ) 

🔰M36 - KEM PHỤC HỒI DA 72H THẦN THÁNH giúp “đánh thức” làn da thô ráp, sần sùi, 

thiếu sức sống, lấy lại làn da khỏe, căng, trắng mịn nhanh chóng, giữ mãi trong 72h giờ. 

🎁Giá Ưu Đãi chỉ 495.000đ (giá gốc 800.000 vnđ) 

------------------- 

⭐Bí Quyết Làm Đẹp Đón Tết Đã Có, Bạn Còn Chờ Chi ? 

👉Nhanh tay đặt hàng ngay👈 

☎️Hotline: 1900 0019 – 0932 699 299 

 

Link: https://www.facebook.com/mailisagroup/photos/a.368229703299235/3537242796397894/ 

3. Tết đã đến rồi, chị em chuẩn bị sắm son đi nè 😝 

❌ GOM ORDER SON KEM BENTAYGA #49k__49k ❌ 

https://www.facebook.com/mailisagroup/photos/a.368229703299235/3537242796397894/
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- Em son này cầm lên tay là mê liền mấy bà ơiiii. Packing cực sang luôn, vừa nhìn thôi đã mê rồi 

🥰 

- Nói về chất son thì em cũng không kém các chất son của thương hiệu nôi tiếng đâu nha ❤️ 

- Có tận 8 tone màu cho mấy nàng chọn luôn á 😝 

💲 Lẻ 1 em chỉ #55k thôi nè 

Mua từ 2 em giảm còn #49k__49k__49k 1 em nhaaa ❤️ 

✨ Em đảm bảo hốt về là không uổng đâu á :> 

❌❌ CHỐT ORDER NGÀY 2/1/2020 ❌❌ 

✈ HÀNG VỀ SAU 2 TUẦN ✈ 

❗ KHÔNG CỌC, KHÔNG HỦY, KHÔNG BOOM ❗ 

- Có qua GHTK, check hàng thoải mái 

 

4. ✨ Vài set makeup sương sương zá học sinh sinh viên như yêu cầu của khách iem đây nhá 😚 

Lễ Tết tới nơi rùi sắm sửa mần đẹp thôi ạ ❤️ Cuối năm hàng mau hết lắm lun nên tia mẫu nào là 

inh bóc em gom liền nà 💯 

Em sale nhẹ nhẹ chỉ có trong chuyến này thui nha, bỏ lỡ là đừng có bắt đền e áaaa 😂 

 

MẪU 7: Mẫu bài content quảng cáo Hair Salon 

1. 🎊 NĂM MỚI SẮP ĐẾN AI CŨNG PHẢI ĐI CẮT TÓC RỒI ĐÂY NÀY 🎉 

Đảm bảo anh em chỉ cần bước đến cửa salon của 30Shine là đã thấy không khi vui tươi náo nhiệt 

của những ngày cuối năm xóa tan hết mọi mệt mỏi lo âu của năm cũ.  

Thời gian này có cảm giác nam giới ai cũng tất bật đi làm đẹp nhiệt tình, sẵn sàng tỏa sáng nhất 

có thể trước thềm năm mới đến. Nhìn gương mặt của anh em ai nấy đều hồ hởi và phấn chấn khiến 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_7_Mau_bai_content_quang_cao_ruou,_bia
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đội ngũ 30Shine lại như được tiếp thêm năng lượng để phục vụ thật tốt hơn nữa cho dù salon có 

đông đến thế nào.😍 

Đấy bạn còn đợi gì nữa mà không tới ngay salon. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải đẹp trai 

trước giao thừa thì mới tự tin để sang năm bứt phá rực rỡ. Gấp lắm rồi đấy, anh em nào còn chưa 

cắt tóc thì nhanh chóng đặt lịch đi thôi không thì không kịp mất 🥰 

30Shine - Thư giãn 30 phút và bạn sẽ tỏa sáng 

 

Link : https://www.facebook.com/30shineofficial/ 

 

2. NĂM MỚI ĐỔI TÓC MỚI 

ĐỂ TINH THẦN PHƠI PHỚI, DIỆN MẠO TUYỆT VỜI! 

✨Ngày cuối năm, cùng #30Shine dành một chút thời gian để lắng nghe tâm sự của những người 

trẻ trong việc #lột_xác, làm mới bản thân. 

https://www.facebook.com/30shineofficial/
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🤜🤛Phong cách, cá tính khác nhau, nhưng ai cũng tin một điều "Đời thay đổi khi ta thay đổi", 

và những thay đổi nhỏ nhất trong diện mạo cũng có thể tiếp theo một nguồn năng lượng tích cực 

để sẵn sàng cho những điều hoàn toàn mới! 

Bạn đã sẵn sàng cho một năm hoàn toàn mới? 😉 

 

3. ANh EM QUA Hưng Kiều MẦM ĐẸP ĐÓN TẾT Ạ, 

🔴 Bạn đang đau đầu vì chưa biết chọn cho mình kiểu tóc nào phù hợp .Tôn lên được nét đẹp vẻ 

cá tính của bản thân và che giấu đi những khuyết điểm trên khuôn mặt.👍👍 

🔴Hãy đến với Hưng kiều chúng tôi sẽ có những lời tư vấn phù hợp, bạn được nhiệt tình chăm 

sóc mái tóc.Những lời khuyên bổ ích về chăm sóc mái tóc👏👏 

👉COMBO siêu tiết kiệm👈 

✔️  TƯ VẤN MÂU TÓC+ CẮT + GỘI + MaSa + TẠO KIỂU 60k 

✔️ UỐN TÓC NAM chỉ với 150k 

✔️ Nhuộm tóc nam chỉ với 150k 

 

4. 🎉THẤY TÓC MỚI - MỪNG TẾT LỚN! 

Bạn đã sẵn sàng đón Tết? | -𝐔𝐏 𝐓𝐎 𝟒𝟎% 

Minh Hy gửi đến bạn BST mẫu tóc trendy cho mùa Tết này cùng lì xì siêu nặng. Giảm đến 𝟒𝟎% 

khi đặt lịch làm tóc tại 2 chi nhánh vào tất cả các ngày trong tuần!!! 

- Áp dụng khi đặt lịch các dịch vụ Uốn/Duỗi/Nhuộm & Phục hồi 

- Áp dụng trước 19h tất cả các ngày trong tuần 

👉𝗜𝗡𝗕𝗢𝗫 𝗻𝗴𝗮𝘆 để được tư vấn và nhận báo giá! 
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Minh Hy Hair sử dụng sản phẩm an toàn cho tóc và bảo hành miễn phí đến khi khách hàng thật sự 

hài lòng. 

Link: https://www.facebook.com/minhhybeautysalon/posts/2539505696356009 

 

5. Nhập màu xịn về phục vụ các dân chơi tết 🎊🥰 😜😎😉 

———————— 

🔝 Nhanh tay book lịch nào các con vợ ơi👌🏻👅 

#mrtinbarbershop #hottrend #16ngo66daicoviet  

💰Giá cắt 

❗Đi từ 2 người trở lên còn 100k/ng 

❗Đi   1 người còn 120k/ng 

💯Mức giá siêu hot cho các dân chơi dưới 18t 🥰 

🆘 Ae lưu ý ( = hoặc > 18) tuổi giá vẫn bt  150k/ng 

💥Thẻ tích điểm dành cho khách hàng thân thiết cũng như dành cho những khách hàng lần đầu 

đến vs MrTin Barber Shop. 😋😜 

📌 Khi bạn tích đủ 8 điểm -> tặng 1 lần cắt free 

📌 Khi bạn tích đủ 10 điểm -> tặng 1 lần làm hoá chất (uốn,nhuộm,tẩy,duỗi do b lựa chọn) 

📌Giá trị sử dụng thẻ trong vòng 6 tháng tính từ ngày tích dấu đầu tiên.  

🆘Và 1 điều vô cùng đặc biệt đó là thẻ của b có thể cho bạn bè, người thân... tích điểm cùng đc 

nhé. 

Link: https://www.facebook.com/mrtinbarbershop/posts/1325439384484816 

https://www.facebook.com/mrtinbarbershop/posts/1325439384484816
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MẪU 8: Mẫu bài content quảng cáo dịch vụ rửa xe 

1. 🚗 𝐗𝐄 Đ�̣�𝐏 Đ�́�𝐍 𝐓�̂��́� 𝐆𝐈�̉�𝐌 𝐒𝐎 ̂�́� 𝟒𝟎%  🎇🎁 

🚘𝓧𝓮 đ�̣�𝓹 đ�́�𝓷 𝓷�̆�𝓶 𝓶�̛́�𝓲 ➋⓿➋➊ 𝓰𝓲�̉�𝓶 40% 🎇 

🏎 JPAUTO DETAILING - CHĂM SÓC XE CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN GIẢM GIÁ ĐÓN TẾT 

TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC XE TỪ NGÀY 8/1 ĐẾN HẾT NGÀY 11/2 ( 30/12 âm 

lịch ) 🎉 🎊🎁 

💦 𝙍�̛̉�𝘼 𝙓𝙀 𝙉𝙃�̣̂�𝙏 𝘽𝘼̉𝙉 𝙂𝙄𝘼 ̉𝙈 20% + Đ�̂� ̉𝙉�̛�𝙊 ̛́𝘾 𝙍�̛̉�𝘼 𝙆�́�𝙉𝙃 💧💧 

💦 Rửa xe thường  

💦 Rửa xe + nâng cầu vệ sinh gầm xe 

💦 Rửa xe plus: rửa xe + nâng cầu + clay wax bụi sơn 

🚗 𝙏𝘼 ̂�́� 𝘾𝘼̉ 𝘾𝘼 ́𝘾 𝘿�̣�𝘾𝙃 𝙑𝙐 ̣ 𝘾𝙃𝘼 ̆𝙈 𝙎𝙊 ́𝘾 𝙓𝙀 𝙂𝙄�̉�𝙈 40% 💥 

🎇 Dọn nội thất toàn diện + khử mùi 

🎇 Tẩy bụi sơn, tẩy nhựa đường 

🎇 Vệ sinh bảo dưỡng nhựa xe, gioăng cao su 

🎇 Tẩy ố chi tiết inox, crom 

🎇 Vệ sinh, tẩy ố, đánh bóng la zăng 

🎇 Đánh bóng hiệu chỉnh bề mặt sơn 

🎇 Đánh bóng, phủ nano đèn 

🎇 Đánh bóng, phủ nano, tẩy ố, mốc kính 

🎇 Vệ sinh bảo dưỡng khoang máy bằng công nghệ hơi nước nóng 

🎇 Phủ CERAMIC  

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_8_Mau_bai_content_quang_cao_khoa_hoc_tieng_anh
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🎇 Sơn phủ gầm 

🎇 Dán film cách nhiệt 

🎇 Thay dầu nhớt 

........ 

🔥  𝙋𝙃�̣� 𝙆𝙄�̣̂�𝙉 𝙉�̣̂�𝙄 𝙏𝙃�̂��́� 𝙓𝙀 𝙂𝙄�̉�𝙈 30%  🎁 

🍀 Ốp bậc, tay hõm, tapli, ốp nội thất, ốp cốp sau 

🍀 Lipo, vè mưa, bậc lên xuống 

🍀 Nước hoa, bọc vô lăng, áo ghế, tựa ghế 

🍀 Thảm lót sàn da 5D, 6D, cao su, thảm rối 

🍀 Màn android, cam hành trình, loa sub 

...... 

💌  𝑲�́�𝒏𝒉 𝒎�̛̀�𝒊 𝒒𝒖𝒚 ́ 𝒌𝒉�́�𝒄𝒉 𝒒𝒖𝒂 𝒃�̂�𝒏 𝒆𝒎 𝒄𝒉𝒂 ̆𝒎 𝒔𝒐 ́𝒄 𝒙𝒆 𝒄𝒉𝒖�̂��̉� 𝒃𝒊 ̣ đ𝒐 ́𝒏 𝒕�̂��́� 2021 �̣� 🎉🎆 

Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=207799844155608&id=10163466810546

0 

2. 🌼Tết đến nơi rồi, anh em ghé shop em thay nhớt, vệ sinh máy để đi tour nhé!🌼 

🗓 Rửa khoang máy là 1 trong những việc rất cần được làm định kỳ với những ưu điểm : 

      🔆 Giúp máy có thể giải nhiệt tốt hơn nhờ bề mặt đã sạch bùn đất hoặc nhớt dầu kèm theo cát. 

      🔆 Trong quá trình rửa khoang máy kỹ thuật viên sẽ dễ dàng kiểm tra xem trong khoang máy 

có chổ nào chảy nhớt bất thường hoặc có dây điện sắp bị đứt do chuột cắn. 

      🔆 Giúp khoang máy không có mùi hôi ẩm mốc từ những miếng nỉ lót cách âm cách nhiệt 

trong khoang máy. 
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      🔆 Giúp phần nhựa đen được phục hồi lại mài đen mờ (black satin) và giảm bám bụi nhờ lớp 

dưỡng đặt biệt từ CarPro Made In Korea. 

🚗 CLEAN ZONE DETAILING 🚗 

Chúng tôi chuyên cung cấp những dịch vụ : 

✅ Rửa xe chuyên nghiệp. 

✅ Vệ Sinh Nội Thất 

✅ Rửa chi tiết khoang máy. 

✅ Đánh bóng kính, Tẩy Ố Kính. 

✅ Xoá Xước Nhanh. 

✅ Tẩy Bụi Sơn. 

 

Link: https://www.facebook.com/cleanzonedetailing/posts/203486758079587 

https://www.facebook.com/cleanzonedetailing/posts/203486758079587
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3. ➡️Được anh hàng xóm tin tưởng đem Winner X qua rửa chi tiết chuẩn bị đón Tết. 

➡️Tết nhất tới nơi rồi, anh em nhớ ghé shop em để chăm xế yêu nào!!!🌼🌼🌼 

Cách mua hàng: 

1⃣ Để lại "CHẤM" nhân viên bên em sẽ tư vấn trực tiếp 

2⃣ Mua hàng qua kênh Thương Mại Điện Tử: 

𝑺𝒉𝒐𝒑𝒆𝒆: https://shopee.vn/dainamnguyentran?v=fdf!&smtt=0.0.5 

☎️ 093.423.79 67 - 093.403.79 67 

🏨 229/7 Huỳnh Văn Nghệ,  Phường 12, Quận Gò Vấp. 

⚡Để đặt lịch hẹn nhanh chóng, vui lòng liên hệ Hotline của 𝘿𝙖𝙞 𝙉𝙖𝙢 ngay nhé 😘 

⚡Hoặc Inbox Fanpage 𝘿𝙖𝙞 𝙉𝙖𝙢 
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Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=146506567266866&id=10429523482133

3 

 

4. Gần tết khách hàng có nhu cầu làm đẹp xe càng nhiều 👍👍 

Bác nào có xe kính bị xước do gạt mưa , xước dăm ,ố , bị chói khi bị đèn pha vào thì alo cho e nhé 

👍👍 

Bên e còn cung cấp đồ nghề cho bác nào muốn làm thêm món xử lý kính trầy xước này  

Tẩy ố ... 

Chuyên nghiệp không gây choá kh để lại dấu vết nào đưa kính về trình trạng ban đầu 👍👍 

Tư vấn chỉ dẫn nhiệt tình  

Ae nào cần ib fb hoặc lh sđt : 0965628245 

Cung cấp đồ nghề xưr lý kính trầy xước 

Xỉ và lẻ phụ kiện xử lý kính xước 

Xi đánh bóng 

Đế đánh bóng 

Nỉ đánh bóng  

Nhám các loại  

Hàng chất lượng 👍👍 

MẪU 9: Mẫu bài content quảng cáo dịch vụ chụp ảnh Tết 

1. 🌺🌺 CHỈ ✨#799K✨ BẠN CÓ NGAY TRỌN GÓI BỘ ẢNH #ÁO_DÀI_XUÂN TẠI 

PT #ALIBABA 🌺🌺 

✅ ĐI #NHÓM CÀNG ĐÔNG GIÁ CÀNG #RẺ 🥰🥰 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_9_Mau_bai_content_quang_cao_order_do_an
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👉 GÓI DỊCH VỤ BAO GỒM: 

✨ 02 mẫu áo dài tự chọn bất kì 

✨ Phim trường đa dạng concept cho khách hàng lựa chọn 

✨ Chụp từ 150 file trở lên đồng thời giao toàn bộ file gốc 

✨ TẶNG NGAY 20 file chỉnh sửa đối với khách hàng chụp nhóm từ 2 người trở lên 

✨ Chụp tại phim trường ALIBABA - Phim trường cảnh tết HOT nhất Sài Gòn 

✨ Cherry lo toàn bộ vé vào cổng phim trường và không phát sinh bất kì chi phí nào. 

😍😍 Hỗ trợ Make-up siêu ưu đãi chỉ 200k/người 

💥💥💥 ĐẶC BIỆT: #chụp_nhóm - chụp #gia_đình sẽ có giá cực tốt! 

🎉🎉🎉 Chụp càng nhiều #giá càng #giảm 

🎊🎊🎊Kết hợp #áo_dài xuân và #cô_ba_Sài_Gòn mà #KHÔNG_PHÁT_SINH_CHI_PHÍ 

🔈🔈🔈 Cho thuê lẻ áo dài chỉ từ #200k/bộ 

😍 IN.BOX #TƯ_VẤN BỐI CẢNH - TRANG PHỤC - MAKE-UP với concept #miễn_phí và 

phù hợp 

---------------------- 

📞📞📞 HÃY NHẤC MÁY LIÊN HỆ SỚM NHẤT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TỐT NHẤT 

💕💕💕 
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Link: https://www.facebook.com/cherryweddingstu/posts/2930156530597886 

2. TIỆM ẢNH NHÀ MÍT 

🌺 Mùa Xuân đã đủng đỉnh gõ cửa từng nhà, còn gì tuyệt vời hơn khi đắm mình trong tà áo dài, 

lưu lại những rực rỡ nhất của mình trong không khí ấm áp, rộn ràng này các nàng nhi?  

Bọn mình có sẵn áo dài, hoa lá, makeup và làm tóc, vừa đủ cho các nàng có một bộ ảnh xinh.   

Ghé Mít chụp ảnh cho thoải mái nạ, phim trường đông quá chen hổng hổng nổi các nàng ơi! 😂 

🍀 Cam kết tại Tiệm Ảnh Nhà Mít  

- 01 photographer chụp 01 khách trong suốt khoảng thời gian 90'  

- Giá trọn gói cam kết không phát sinh bất kỳ chi phí nào  

- Makeup chuyên nghiệp, điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng  

- Trang phục áo dài cao cấp, điều chỉnh theo form dáng của khách  

- Đạo cụ hoa tươi phù hợp với trang phục lựa chọn  

- Hỗ trợ tạo dáng trong suốt quá trình chụp  
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- Ekip chuyên nghiệp 

Link: https://www.facebook.com/tiemanhnhamit/ 

3. 📸Lưu troṇ khoảnh kha ̆́ c, đŏ́n na m mơ̆́ i đa ̣̣̂ m chậ ̆́ t riệ ng nhà Chang Studio 🍾 

💛Khởi đà̂u năm 2021 rưc̣ rỡ là khi baṇ bié̂t cách cá̂t giữ kỷ nie ̣̂ m thanh xuân bà̆ng những bức hiǹh 

raṇg rỡ taị nơi có không khi ́đa ̣̂ m nét Té̂t cỏ̂ truyè̂n. Năm nay, Chang Studio đã đa ̣̆ c bie ̣̂ t lên 3 

concept đẻ̂ baṇ thoả sức hoá thân - bié̂n hiǹh theo phong cách yêu thićh: 

🌼🌸Concept Sá̆c Đỏ Truyè̂n Thó̂ng: Té̂t trong sá̆c đào hò̂ng và cha ̣̂ u hoa cúc nhi ́đa ̣̂ m phong 

cách Té̂t Vie ̣̂ t Nam 

🏮🥰Concept Trung Hoa Cỏ̂: Không gian á̂m cúng, tone màu trà̂m á̂m, bày tranh đủ sá̆c hoa 4 mùa 

hứa heṇ 1 năm mới sung túc yên vui. Điẻ̂m đủ sá̆c sã̆n sàng đón xuân an nhiên. 

⚜️🎠Concept Đón Xuân Tân Thời : Khung cảnh sáng ngời trong gia to ̣̂ c quyè̂n quý. Chơi đào 

sá̆c trá̆ng taọ không khi ́sang troṇg, đài cát. 

💮Chang Studio đã chuả̂n bi ̣ Té̂t chờ baṇ tới chơi, cung chúc tân xuân, đón mừng năm mới, Tân 

Sửu như ý.  

✨Baṇ đã sã̆n sàng có khoảnh khá̆c bừng sáng đón xuân 2021 cùng Chang Studio chưa? 

🌸 Nhà Chang có 4 phòng cho thuê 

▪Room 1 - concept Tết. 

▪Room A Dreamy French Chateau.  

▪Garden - Giấc mộng nàng thơ mây.  

▪The Loft Room - gác xép 

Inbox page để biết thêm thông tin chi tiết các bạn nhen ⭐ 

https://www.facebook.com/tiemanhnhamit/
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Link: https://www.facebook.com/ChangConcept/posts/1387822374882361 

4. Một VIDEO vội vàng ban chiều Nắng Vàng xiên qua kẻ lá tại Nhà Người Ta Studio Concept là 

những concept vừa thơ vừa fashion, lãng mạn rồi trong veo các kiểu nữa 🌤 

Nói tới đây thôi mà add đã háo hức được đắm mình trong cái nắng vàng ấm áp này để có được 

những bức hình thật lung linh rồi đây này! 

——SALE-SALE-SALE——🔥🔥 

⚡ Ngoài ra khi các bạn book ekip chụp ảnh hay quay clip tại Nhà Người Ta studio còn được giảm 

ngay phí location và chi phí make up cho nam được giảm 50% cho 1 layout 😲 

Mọi người nhanh tay book lịch cho chúng tôi để có được nhiều ưu đãi dịp tết nguyên đán này nha! 

 

5. 📸📸📸   𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐗𝐮�̂�𝐧 𝐍𝐡�̛� 𝐂𝐡�́�𝐧 𝐍�̛��̛́�𝐜 𝐓𝐫�̀� 𝐊𝐡�̂�𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮 ̣𝐩 𝐇�̀�𝐧𝐡 𝐓�̂��́� 𝐇�̂��́� 𝐁�̀� 𝐓𝐡�̀�𝐧𝐡 

𝐗𝐮�̂�𝐧 ⏰⏰⏰  

https://www.facebook.com/ChangConcept/posts/1387822374882361
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                             ----------✨❤️❤️❤️✨--------- 

Mừng Té̂t Tân Sửu - sale só̂c sa ̣̂ p sàn 🍀🌸🌼🦋 

Tưng bừng xuân sang - nhà nhà vui Té̂t ❗❗❗ 

🔶CHUP̣ ẢNH ÁO DÀI troṇ gói siêu VIP giá chi ̉từ 299k 💋💋 

🔸Đươc̣ miễn phi ́ vé vào phim trường, miêñ phi ́ trang phuc̣ và makeup, ta ̣̆ ng phu ̣kie ̣̂ n, đaọ cu,̣ 

chup̣ thỏa thićh hàng trăm ảnh  

🔸Nhanh tay đăng ký đẻ̂ nha ̣̂ n ưu đãi lớn mùa Té̂t Tân Sửu 2021 ^^ 

🔸Đẻ̂ đươc̣ tư vá̂n hoa ̣̆ c book lic̣h, liên he ̣̂  ngay:  

Hotline: 070.559.2294 (Thuỵ Anh) 

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 

❤️ Gói VIP 1: troṇ gói 299k/1người 🎏♥️🌸🌼 

🌱 Các baṇ mới chup̣ là̂n đà̂u se ̃đươc̣ ekip chuyên nghie ̣̂ p hướng dã̂n taọ dáng theo concept chup̣ 

🌱 Chup̣ tha hò̂ từ 50 hiǹh trở lên  

🌱Tá̂t cả hiǹh của buỏ̂i chup̣ hôm á̂y se ̃đươc̣ chin̉h sửa cân sáng, blend màu và gửi hé̂t cho khách 

qua mail 

👘👗Trang phuc̣: Khách tư ̣chuả̂n bi ̣ áo dài, áo bà ba, sườn xám,... 

☎️ Hotline: 070.559.2294 (Thuỵ Anh) 

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 

❤️ Gói VIP 2: chup̣ đơn Áo Dài Té̂t: troṇ gói 699k /1người🌹🍀🌸🌼 

🌱Đươc̣ tư vá̂n miễn phí 

🌱Ta ̣̆ ng 1 vé vào phim trường té̂t miễn phí 
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🌱Miễn phi ́vé vào cỏ̂ng cho trẻ em dưới 6 tuỏ̂i 

🌱Các baṇ mới chup̣ là̂n đà̂u se ̃đươc̣ ekip hướng dã̂n taọ dáng 

🌱Chup̣ tha hò̂ trở lên tới 120 hiǹh 

🌱Miễn phi ́vô só̂ phu ̣kie ̣̂ n chup̣ ảnh (giỏ xách, nón lá, guó̂c, hoa, ...) 

🌱Miễn phi ́makeup + làm tóc phù hơp̣ với từng khuôn ma ̣̆ t khách 

🌱Miễn phi ́1 trang phuc̣ áo dài tư ̣choṇ trong bo ̣̂  sưu ta ̣̂ p hơn 500 áo dài cao cá̂p taị shop 

🌱Photoshop chin̉h sửa 10 ảnh theo phong cách hie ̣̂ n đaị  

🌱Đươc̣ nha ̣̂ n tá̂t cả hiǹh gó̂c đã chin̉h sửa cân sáng, blend màu 

sau buỏ̂i chup̣ a ̣ 

🌱Đa ̣̆ c bie ̣̂ t, khách se ̃đươc̣ chup̣ với ekip chuyên chup̣ áo dài nên đươc̣ hõ̂ trơ ̣hướng dã̂n taọ dáng 

đẻ̂ có những shoot hiǹh đep̣ nhá̂t nhé ^^ 

👘👗Trang phuc̣ có taị shop: áo dài tranh, áo 3D, áo dài thêu cao cá̂p, áo dài gá̂m, yé̂m thêu cao 

cá̂p, bà ba, tứ thân, áo tá̂c, vie ̣̂ t cỏ̂ phuc̣, nha ̣̂ t biǹh, sườn xám, hanbok, cỏ̂ trang,... 

 

Link: https://www.facebook.com/ThoStudios/posts/3691465810874564 
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MẪU 10: Mẫu bài content quảng cáo du lịch 

1. 🌸🌸𝐓Ế𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟏 | 𝐃𝐔 𝐗𝐔Â𝐍 𝐍𝐇Ư Ý - 𝐓Â𝐍 𝐍𝐈Ê𝐍 𝐏𝐇Ú 𝐐𝐔Ý🌸🌸 

Lựa chọn hành trình du xuân ngày Tết và book tour ngay hôm nay để #nhận_lì_xì cùng nhiều phần 

#quà_giá_trị. 

✈KH: 𝐌𝟏, 𝐌𝟐, 𝐌𝟑, 𝐌𝟒 𝐓ế𝐭 

🔖Giá KM chỉ từ: 𝟏.𝟕𝟖𝟔.𝟎𝟎𝟎vnđ 

🔸Thông tin chi tiết: http://bit.ly/ChumtourTet2021 

--- 

Tham gia chuyến đi ngày Tết cùng Đất Việt Tour bạn sẽ có được những trải nghiệm vô cùng tuyệt 

vời: 

📎Du lịch Tết với chi phí siêu hời. 

📎Khám phá được nhiều tập tục đón Tết độc đáo trên mọi miền Tổ quốc. 

📎Khơi nguồn cảm hứng, sáng tạo trong năm mới. 

📎Gắn kết và thắt chặt tình cảm gia đình, bạn bè. 

🎁🎁Ư𝐔 ĐÃ𝐈 𝐕À 𝐐𝐔À 𝐓Ặ𝐍𝐆 𝐇Ấ𝐏 𝐃Ẫ𝐍 

- Đặt tour sớm giảm đến 10%  

- Voucher lì xì giá trị từ Đất Việt Tour. 

- Bộ mền gối du lịch đa năng và nón bảo hiểm cao cấp. 

- Combo voucher: Điện máy Thiên Hòa, Nha khoa Kim, Hebe Spa, tinh dầu Caroline. 

✴️✴️ Đặt tour càng sớm, giá càng rẻ. Liên hệ ngay 𝟏𝟖𝟎𝟎 𝟔𝟕𝟎𝟎 (miễn phí) để được tư vấn chi 

tiết nhé! 

————🌿🌿🌿———— 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_10_Mau_bai_content_quang_cao_du_lich
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ĐẤT VIỆT TOUR 

☎️Tổng đài miễn phí: 1800 6700 

 

Link: https://www.facebook.com/datviettour/ 

 

2. 📣📣GIẢI TOÁN KHÓ "DU LỊCH TẾT Ở ĐÂU" VỚI NHỮNG GỢI Ý DƯỚI ĐÂY🥰🐾 

🚍🚍Vào khi vào dịp Tết dương lịch cũng chính là thời điểm lý tưởng để bạn tạm gác lại hết 

những bận rộn của cuộc sống, xách balo lên đi đến một vùng đất mới vừa đón nhận không khí 

xuân tràn về khắp mọi nơi vừa là lúc nạp lại nguồn năng lượng mới. Thế hãy để Chíp Ú gợi ý cho 

bạn những điểm đến du xuân vào dịp Tết dương lịch này nhé. 

>>>Xem ngay tại https://bit.ly/2J323nC  

📌Hãy chọn một trong những địa điểm dưới đây sẽ giúp bạn có kỳ nghỉ tuyệt vời vào dịp Tết đầu 

năm luôn! 

https://www.facebook.com/datviettour/
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#TripU #Dulich #Vietravel 

_______________________ 

TripU là nền tảng du lịch tự túc - Thành viên thuộc Vietravel Group – Nhà điều hành tour du lịch 

hàng đầu châu Á. 

 

 

Link: https://www.facebook.com/TripU.VN/posts/2873901779523492  

3. 🥰TẾT NGUYÊN ĐÁN... 

🎉🎉🎉Đi chơi hoành tráng... 

🥰Giá tốt ngỡ ngàng... 

𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐍𝐀𝐌 𝐃𝐔 & 𝐇�̀�𝐍 𝐒�̛�𝐍 khởi hành đều đặn từ 𝐌�̀�𝐍𝐆 𝟐 đến 𝐌�̀�𝐍𝐆 𝟓 𝐓�̂��́� .  

Đã đến lúc chuẩn bị cho chuyến đi mơ ước sau ngày tháng "giam chân" ở nhà rồi!  

Tour Nam Du 2N1Đ (TRỌN GÓI) 

⛱ Khởi hành từ Rạch Giá: 𝟏.𝟒𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎đ/khách 
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⛱ Khởi hành từ Cần Thơ: 𝟏.𝟕𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎đ/khách 

Tour Hòn Sơn 2N1Đ (TRỌN GÓI) 

⛱ Khởi hành từ Rạch Giá: 𝟏.𝟑𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎đ/khách 

⛱ Khởi hành từ Cần Thơ: 𝟏.𝟔𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎đ/khách 

‼️Biển đẹp, giá tốt, số lượng có hạn...nhanh tay ✨INBOX hoặc gọi số HOTLINE 🤙0343.688.819 

để được tư vấn chi tiết nè 🥰 

_____ ❤️❤️❤️ _______ 

Link: https://www.facebook.com/groups/2468847006463914/permalink/4350063348342261/ 

4. 🌸 TẾT ÂM LỊCH VI VU MỘC CHÂU 🌸 

✨✨✨ Trải nghiệm tour ghép 3N2Đ - Săn mây Pà Cò – Khám phá Mai Châu – Cao Nguyên 

Mộc Châu 

Giá chỉ từ 2,690,000VNĐ/người 

Các ngày khởi hành tháng 2: 14 (Mồng 3 Tết Nguyên Đán), 19, 26/02/2021 

⚠️ Tour Tết Âm lịch có phụ thu 

Bạn sẽ được trải nghiệm: 

☑️Tìm hiểu nét văn hóa người dân tộc Thái , Mông ở thung lũng ☑️Mai Châu, Mộc Châu 

☑️Săn Mây tại điểm điểm đến HOT nhất hiện nay Hang Kia – Pà Cò 

☑️Đắm chìm trong các thung lũng hoa mận , đào đặc sản vùng Tây Bắc 

☑️Thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương. 

https://www.facebook.com/groups/2468847006463914/permalink/4350063348342261/
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Link: https://www.facebook.com/groups/2468847006463914/permalink/4352775581404371/ 

5. 🌥𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄𝐑 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀𝐆𝐄 𝐃𝐀𝐍𝐀𝐍𝐆 𝐑𝐄𝐒𝐎𝐑𝐓🌥 

🔥🔥 DEAL CỰC NÓNG, GIÁ CỰC SỐC CHO GIAI  ĐOẠN TẾT ÂM LỊCH ĐÂY BÀ CON 

ƠI🔥🔥 KHUYẾN MÃI CỰC SỐC MUA 01 TẶNG 01 🔥🔥 

👉Garden View villa 1 phòng ngủ : #4200k/đêm 

👉Garden View villa 2 phòng ngủ : #4300k/đêm 

🌸🌸🌸B𝐚𝐨 𝐠�̂��̀�: 

🔹Nghỉ dưỡng sang trọng & đẳng cấp tại 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 Đ�̀� 𝐍�̆��̃�𝐠 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐫𝐭 𝟓*. 

🔹01 bữa sáng Buffet tiêu chuẩn quốc tế. 

🔹Miễn phí nước chào đón khi nhận phòng.  

🔹Miễn phí sử dụng 2 hồ bơi lớn, wifi, thư viện, phòng tập thể dục, phòng chiếu phim. 

🔹Miễn phí trà, cà phê, nước suối trong phòng. 

https://www.facebook.com/groups/2468847006463914/permalink/4352775581404371/
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🔹Miễn phí xông hơi & sauna tại Sứ Spa theo tình trạng (dịch vụ cần đặt trước) 

🔹Miễn phí xe đạp di chuyển trong khu nghỉ dưỡng theo tình trạng.  

⏰𝐓𝐡�̛̀�𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 �́�𝐩 𝐝�̣�𝐧𝐠: 

🔹Thời gian đặt bk: 07/01 - 14/01/2021 

🔹Thời gian lưu trú: 11-13/02 hoặc 16-18/02 

MẪU 11: Mẫu bài content quảng cáo bàn thờ cúng 

1. 🙏 PHỤNG SỰ TỔ TIÊN HỒNG PHÚC ĐẾN 

🙏 NUÔI DẠY CON CHÁU HIỂN VINH VỀ 

✨ Cuối năm là dịp các gia đình trang hoàng và sửa soạn lại ban thờ nhà mình vì đó là nơi linh 

thiêng nhất, nắm giữ bao ước vọng và mong muốn cho một năm đầy sung túc và an lành. 

✅ Sắm trọn bộ đồ thờ cúng MEN RẠN ĐẮP NỔI, MEN BÓNG cao cấp tại Gốm Bát Tràng Dĩ 

An sẽ được những gì   

👍 Sản phẩm được làm thủ công từ nguyên liệu gốm sứ Bát Tràng 

✌ Đa dạng kích cỡ phù hợp với từng loại bàn thờ lớn nhỏ từ bàn thờ treo, tủ thờ cho đến án gian, 

sập thờ. 

👌Nguyên liệu cao cấp, bền màu theo thời gian. 

🤚 Sản xuất trực tiếp tại làng nghề Bát Tràng, giá hợp lý nhất, sản phẩm thủ công, tinh xảo. 

Hàng CHÍNH HÃNG BÁT TRÀNG 

👉 Mẫu mã đang dạng và luôn được cập nhật nhanh nhất. 

👉 Giá tốt nhất đến tay người tiêu dùng 

👉 Giao hàng toàn quốc, kiểm tra hàng trước khi thanh toán 

 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_11_Mau_bai_content_quang_cao_tao_web_app
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Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=109264524405551&id=10287105171156

5 

2. 🌸ĐÓN CHÀO NĂM MỚI - VẠN ĐIỀU TIẾN TỚI 🌸 

👉Năm 2021, TÂM PHÁT giới thiệu đến bạn Top những #mẫu_bàn_thờ được khách hàng săn 

đón nhiều nhất vào những ngày đầu năm mới vừa qua👈 

🌹Mẫu bàn thờ là sự kết hợp giữa nét đẹp sang trọng, mới mẻ và vẻ đẹp cổ truyền nhưng không 

rườm rà.  

🌹Bàn thờ được thiết kế nhỏ gọn, với những đường nét điêu khắc rất tỉ mỉ, tinh tế, mặt bàn thờ 

uốn cong hình cuốn thư cổ tạo sự uyển chuyển và mềm mại. 

—————————————— 

↘️Lợi ích khách hàng nhận được khi mua hàng tại BÀN THỜ TÂM PHÁT 



58 
 

58 
 

☑️Thiết kế mang đến không gian thờ cúng hiện đại, ấm áp và linh thiêng. 

☑️Bàn thờ chất lượng gỗ tự nhiên 100%, đảm bảo độ bền, chống mối mọt, không cong vênh. 

☑️Đội ngũ kỹ thuật trình độ chuyên môn cao thi công công trình nhanh chóng 

☑️Thiết kế chuẩn phong thủy và thẩm mỹ 

☑️Hoàn 100% chi phí nếu khách hàng không hài lòng. 

☑️Chi phí hợp lý - Thi công đạt 99% so với bản thiết kế 

☑️Miễn phí lắp đặt - Bảo hành dài lâu 

Link: https://www.facebook.com/banthodeptamphat/posts/830211954191850 

3. 🎆THIẾT KẾ Y HÌNH - LUNG LINH ĐÓN TẾT🎆 

🌸Cùng TÂM PHÁT tổng hợp những dự án thiết kế #mẫu_bàn_thờ sang trọng và cao cấp được 

chúng tôi hoàn thiện cho khách hàng trong những ngày cuối năm 2⃣0⃣2⃣0⃣🌼 

🎋Bàn thờ Phật và thờ gia tiên 

🎋Bàn thờ chung cư hiện đại 

🎋Bàn thờ treo tường đẹp 

🎋Bàn thờ đơn giản,... 

🥇Bàn thờ Tâm Phát luôn tự hào là đơn vị cung cấp các mẫu bàn thờ, tủ thờ,...cao cấp với đội 

ngũ nhân viên có trình độ kỹ thuật cao. Chúng tôi luôn sẵn sàng mang lại cho quý khách hàng sự 

phục vụ, tư vấn nhiệt tình, chu đáo và sản phẩm ấn tượng, chất lượng nhất 

—————————————— 

👉 #INBOX ngay với đội ngũ nhân viên để được tư vấn chi tiết về mẫu bàn thờ phù hợp với 

không gian 

https://www.facebook.com/banthodeptamphat/posts/830211954191850
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Link: https://www.facebook.com/banthodeptamphat/posts/830211954191850 

4. ☘️CON NGƯỜI CÓ TỔ, CÓ TÔNG 

       NHƯ CÂY CÓ CỘI, NHƯ SÔNG CÓ NGUỒN☘️ 

Phục vụ là sự cho đi không mệt mỏi.Chỉ mong gia chủ có một không gian thờ đẹp, hiện đại, gần 

gũi và thực sự hài lòng khi đến với ban thờ đẹp Gia An. 

🌹  Chúc gia chủ vào nhà mới Hoan Hỷ - Vạn Sự Như ý 🌹  

------------------------------------------------ 

☘️ Càng gần cuối năm, nhu cầu mua nhà mới, nhu cầu trang hoàng lại không gian thờ của mọi 

người càng cao. 

 ☘️ Càng gần cuối năm, mọi người càng tất bật lo cho công việc, lo cho cuộc sống, càng bận bịu 

hơn khi phải lo việc chọn đóng bàn thờ, chọn không gian phòng thờ cho phù hợp để chuẩn bị cho 

một cái Tết  đoàn viên sắp tới được an yên. 
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 🌹  Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Hãy để bàn thờ đẹp Gia An  giúp bạn giảm bớt 1 

phần nỗi lo, 1 phần gánh nặng nhé ! 

☘️ Khu thờ bao gồm: 

-   Bàn thờ đứng kích thước ngang 1.07 sâu 61 cao 

-   Hệ vách cnc + hậu + nóc 

-   Bàn thờ Phật 

💥 Chất liệu: Gỗ Mít 

Màu  vàng sang trọng, hiện đại. Gỗ tự nhiên rất đẹp và chắc chắn, không bị cong vênh mối mọt 

trong quá trình sử dụng. 

💥 Bảo hành: 50 năm  

💥 Miễn phí vận chuyển, thi công tại Hà Nội, miễn phí giao hàng tận nhà với khách hàng toàn 

quốc. 

Link: https://www.facebook.com/BanThoGiaAn/posts/1104734359986248 

5. [ BÀN THỜ ĐẸP TẠI HÀ NỘI ] 

Bền Gỗ - Đẹp Sơn - Không Cong Vênh - Tư vấn chuẩn 

👉 Bạn chuẩn bị về nhà mới để đón Tết ? 

👉 Bạn băn khoăn không biết lựa chọn mẫu bàn thờ nào cho tổ ấm của mình ? 

👉Bạn đang phân vân giữa các dòng gỗ ? 

👉 Bạn đang cần tìm một địa chỉ bán bàn thờ uy tín, chất lượng ? 

❤️HÃY ĐỂ MỘC GIA MÁCH NƯỚC CHO BẠN NHÉ : 

🔰 4 cơ sở tại Hà Nội và Hồ Chí Minh 

🔰 Hàng nghìn sản phẩm cho tới các gia đình trên khắp cả nước. 

https://www.facebook.com/BanThoGiaAn/posts/1104734359986248
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🔰 Tư vấn chính xác, đo đạc thiết kế tận nhà cho gia chủ. 

☎️ Gửi tin nhắn ngay cho Mộc Gia qua : 

☎️ Hotline DĐ / Zalo : 0982.107.127 

🏢 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 𝟏 : 9D Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. 

🏢 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 𝟐 : 250 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Link: https://www.facebook.com/banthochungcugiaxuatxuong/posts/2505683676395823 
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MẪU 12: Mẫu bài content quảng cáo đồ trang trí tết 

1. 🔴 𝐓𝐈Ề𝐍 𝐁Ạ𝐂 𝐍𝐆Ậ𝐏 𝐊É𝐓 𝐂𝐇Ỉ 𝐍𝐇Ờ 𝐂𝐇Ọ𝐍 ĐÚ𝐍𝐆 𝐌Ẫ𝐔 𝐇Ú𝐓 𝐋Ộ𝐂 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐇À? 

☯️ Đồ decor phong thủy không chỉ làm đẹp cho không gian sống, nếu biết trọn đúng mẫu phù 

hợp với không gian và đặt vào những vị trí thích hợp trong nhà, còn giúp gia chủ chiêu tài, nạp 

phúc, rước bình an, xua đuổi tà khí! 

✔️ Độc quyền và có sẳn tại DECOR Phương Anh 

✔️ Updade các mẫu mới nhất, cập nhật từng giây phút 

✔️ Sale lớn ưu đãi lên đến 60% 😍 

✔️ Nhận ưu đãi tại đây: https:www.decorphuonganh.com/ 

-------------🌟----------🌟---------- 🌟-------------- 

🎁 Quà tặng khủng khi mua hóa đơn từ 10 triệu 

💯 Nhận hàng kiểm tra hàng, đẹp hơn trong ảnh mới phải thanh toán 

 

Link: https://www.facebook.com/TongkhotrangtriPT/posts/206145890994221 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_12_Mau_bai_content_quang_cao_khoa_hoc_toeic
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2. ✨MANG SUNG TÚC –THỊNH VƯỢNG ĐẾN NHÀ VỚI TƯỢNG HƯƠU NÂNG 

NGỌC✨ 

🦌Trong văn hóa tín ngưỡng, hươu là loài thú tiên sống trường thọ, tượng trưng cho sự cát 

tường, thường xuất hiện cùng các bậc tiên nhân trong tranh Phúc lộc thọ. 🌀Hươu có thể sống 

một nghìn năm, năm trăm năm hóa thành hươu trắng, năm trăm năm biến thành hươu đen. Người 

ta thường dùng hình tượng hươu như một lời chúc sức khỏe và bình an. 

🕊Theo nhiều truyền thuyết kể lại, loài hươu được sinh ra từ những ánh hào quang của viên 

ngọc trân quý, nên có cơ duyên mang lại vạn điều tốt lành cho con người. �💰Trong tiếng Hán, 

‘hươu’ đồng âm với từ 'lộc' trong 'tài lộc', bởi vậy hươu còn được coi là biểu tượng của sự sung 

túc và thịnh vượng.�🔮Quả cầu thủy tinh là vật phẩm phong thủy mang cát khí của Thổ lại 

được thiết kế đặt trên sừng hươu nên cát khí của nó càng tỏa ra mạnh mẽ. Cầu thủy tinh có khả 

năng khuếch đại năng lượng, đem đặt nó ở phương vị cát trong nhà sẽ thúc đẩy sự may mắn, 

giúp mọi việc được hanh thông. 
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Link: https://www.facebook.com/TongkhotrangtriPT/posts/184737189801758 

3. “CHIẾN MÃ”, 𝒃𝒊𝒆̣̂�̉� 𝒕�̛��̛̣�𝒏𝒈 𝒄�̉�𝒂 𝒔�̛̣� 𝒅�̃�𝒏𝒈 𝒎�̃�𝒏𝒉, 𝒕𝒉𝒂̣̂�̀� 𝒕𝒐̣̂ ̆́𝒄 𝒗�̀� 𝒔�̛̣� 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒉�̃�𝒏𝒉 𝒄�̉�𝒂 

𝒄𝒉𝒊𝒆̣̂ ̆́𝒏 𝒃𝒊𝒏𝒉. 

Sự mau lẹ cùng với sức mạnh và khả năng đi đường dài của ngựa mà người ta xem nó như là 

biểu tượng của sự dũng mạnh, táo bạo, kiên trì, bền bỉ, không bị cản trở. Chính vì vậy mà việc 

bài trí ngựa phong thủy trong nhà, phòng làm việc, hay xe riêng sẽ giúp cho gia chủ tràn đầy 

năng lượng, sức mạnh, sự kiên trì, bền bỉ vượt qua khó khăn, thử thách, chuyển hóa càn khôn, 

giúp thăng tiến trong sự nghiệp. 

H͟ì͟n͟h͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟N͟h͟ấ͟t͟ ͟m͟ã͟: 

Là biểu tượng một con ngựa không phải là đơn thương độc mã mà là một con ngựa có được sự 

mạnh mẽ, may mắn, thành công nhất mà không khó khăn, gian khổ nào có thể làm cho nó chùn 

bước. 

𝐇�̀�𝐧𝐡 𝐭�̛��̛̣�𝐧𝐠 𝐦�̃� đ�́�𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐡�̀�𝐧𝐡: đây là hình ảnh hai con ngựa không chỉ mang lại cho gia chủ 

tiên tài, công danh mà nó còn giúp hóa giải điềm xấu về sức khỏe, sa sút tài vận của sao Nhị Hắc 

(sao thuộc hành thổ trong ngũ hành). 

𝑉𝑖 ̀ 𝑣𝑎 ̣̂𝑦 đ�̂�𝑦 𝑙�̀� ℎ�̀�𝑛ℎ 𝑡�̛�𝑜 ̛̣𝑛𝑔 𝑛�̂��́� đ�̛�𝑜 ̛̣𝑐 đ�̣̆�𝑡 �̛̉� 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ�̀� �̛̉�, 𝑐�̛̉�𝑎 ℎ�̀�𝑛𝑔, 𝑛�̛�𝑖 𝑙�̀�𝑚 𝑣𝑖�̣̂�𝑐 𝑡ℎ�̀� 𝑠�̃� 𝑐�̛̣�𝑐 

𝑘�̀� ℎ𝑖�̣̂�𝑢 𝑞𝑢�̉�. 

 

 

https://www.facebook.com/TongkhotrangtriPT/posts/184737189801758
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4.  🎊❤️🍀 LAN HỒ ĐIỆP TẾT TÂN SỬU 2021 🍀❤️🎊 

🎁 ƯU ĐÃI LỚN 🎁 KHI ĐẶT LAN SỚM NGAY HÔM NAY 🎉🎉🎉 

Thu hút bởi nét đẹp ☘️ Sang Trọng ☘️ & 🌸 Quyến Rũ 🌸 đặc trưng của mình, LAN HỒ 

ĐIỆP - với biểu trưng của sự GIÀU CÓ, THỊNH VƯỢNG và HẠNH PHÚC - luôn luôn là loài 

hoa được nhiều người ưa thích và lựa chọn trong những dịp Tết đến, Xuân về. 

Với tiêu chí tiết giản nhưng vẫn nổi bật, sang trọng và mang 🌿🎋Nét Riêng Biệt🎋🌿 của 

Kiến, bộ sưu tập Lan Hồ Điệp Tết Tân Sửu 2021 được Kiến làm mới hoàn toàn về kiểu dáng và 

phong cách so với những mẫu lan hồ điệp trong năm. 

Bằng việc chia mẫu lan theo 4 phong cách với 4 tầng ý nghĩa đi được gửi gắm trong từng mẫu 

thiết kế: 

🎊 Tết Tài Lộc🎊:chúc cho một năm mới phát tài, phát lộc vạn sự như ý! 

🍃 Tết Bình An🍃 : mong một năm mới  bình an và hạnh phúc! 

🏡 Tết Sum Vầy🏡: mong một cái Tết cả nhà sẽ được đoàn viên! 

🎋 Tết Rộn Ràng🎋 : một cái Tết rộn ràng, hạnh phúc tiếng cười và niềm vui! 

Kiến tin rằng, bạn sẽ dễ dàng hơn cho việc chọn lựa một chậu lan đẹp, phù hợp với mục đích 

tặng hoa hoa, phù hợp với phong cách và sở thích cá nhân của  riêng mình. 

Trong những ngày cận kề Năm Mới này, Kiến Flowers sẽ lần lượt gửi đến các bạn những 

🌸🌿🍃 MẪU HOA LAN🍃🌿🌸 tràn ngập KHÔNG KHÍ ẤM ÁP VÀ RỰC RỠ CỦA 

NHỮNG NGÀY MÙA XUÂN!  

Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu 🍀🎊 Hoa Lan Hồ Điệp Lan mẫu 🍀🎊 Đẹp, Lạ Mắt, Độ 

Bền Hoa Cao và mang nét rất riêng biệt không trộn lẫn, làm quà tặng Người Thân, Đối tác hay, 

để trang trí trong Gia Đình trong những ngày Tết, hãy liên hệ ngay với Kiến nhé!❤️ 

--------------------------------------- 

Cửa hàng Hoa tươi - KIẾN FLOWERS 
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Chuyên thiết kế Hoa tươi & Lan hồ điệp 

Hotline hỗ trợ: 086 800 1760 

Email hỗ trợ: kienflowers@gmail.com 

Kênh Facebook: https://facebook.com/HoatuoiKIENflowers/ 

Đặt hoa trực tiếp tại website: www.kienflowers.com 

 

 

Link: https://www.facebook.com/812662858934952/posts/1539142472953650/ 

5. Mô hình trưng Tết 

🎇🎇🎇Trang trí Tết như thế nào cho đẹp và mang nhiều ý nghĩa? đây là câu hỏi mà mỗi dịp 

tết đến các cửa hàng, công ty,nhà hàng... phải đau đầu tìm câu trả lời. 

Để phong phú và sinh động thêm cho không gian sống và làm việc của mình, hoặc thêm sắc xuân 

cho đường phố công viên, chúng ta không thể thiếu được mô hình tượng trưng cho ngày Tết như: 

Hình ảnh ông đồ, dưa hấu đỏ, bánh chưng xanh, hay những cành mai đào, hoặc những góc nhỏ 

với những mô hình mô tả không khí tết của người xưa như trái cây, mâm ngủ quả, bánh chưng 

xanh, lâu đài, mục đồng, Phúc Lộc Thọ, mô hình con giáp, mô hình thỏi vàng, đồng tiền , ... tất 

http://www.kienflowers.com/
https://www.facebook.com/812662858934952/posts/1539142472953650/
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cả được làm bằng mô hình mốp xốp là những điểm nhấn quan trọng trong các thiết kế cho lễ hội, 

festival, event... đặc biệt là dịp xuân Tết Nguyên Đán sắp đến. 

🎆🎆🎆Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn 24/7 

👉👉👉hot line:0933053388[ vũ] 

Trụ sở chính:146/39/1 Trương Đăng Quế p3 Gò Vấp 

Xưởng sản xuất:46A Cách Mạng Tháng 8 khu 3 p.chánh Nghĩa Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương 

 

Link: https://www.facebook.com/nguyenvu8888/posts/1016100125228843/ 

MẪU 13: Mẫu bài content quảng cáo thiết bị nhà bếp 

1. 🎉🎉🎉 CHỌN BẾP SANG ĐÓN TẾT SANG 🎉🎉🎉 

Tiết kiệm hơn với COMBO 6 MÓN – Đồng bộ gian bếp cho MÙA TẾT 2021 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_13_Mau_bai_content_quang_cao_thiet_bi_nha_bep
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✅ Combo tới 6 món Thiết bị bếp chỉ từ 5.990K – 6.990K – 8.990K – 10.990K – 12.990K – 

14.990K – 16.990K  

Chi tiết: https://combobeptu.myhousehp.com/ 

✅ Giảm ngay thêm 𝟓𝟎𝟎𝐊 cho Quý khách hàng đăng ký mua Combo 6 món Online qua các 

kênh sau: 

Website: https://combobeptu.myhousehp.com/ 

Inbox Fanpage: https://www.facebook.com/ThietbibepBoschhaiphongchinhhang/ 

-------------------------------------- 

Các sản phẩm Thiết bị Bếp tại Best Home đều được hưởng chế độ ưu đãi như sau:  

- 1 Đổi 1 trong 12 tháng với Lỗi kỹ thuật 

- Bù gấp đôi khi sai xuất xứ 

- Cam kết Bảo đảm về nguồn gốc xuất xứ 

- Bảo hành theo chế độ của Hãng + 1 năm của Best Home 

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt tại các tỉnh thành có Showroom của Best Home 

-------------------------------------- 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI BẾP GA CŨ LẤY BẾP TỪ MỚI: 

https://www.facebook.com/ThietbibepBoschhaiphongchinhhang/posts/163245072207234 

-------------------------------------- 

LIÊN HỆ NGAY VỚI BEST HOME ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY: 

☎️ Hotline: 0904368766 

Địa chỉ Showroom 

🕋 Hải Phòng: Số 283 đường Bùi Viện (World Bank cũ), Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 

🕋 Hà Nội: 168 Đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
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🕋 HCM: 161A Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp. HCM 

💻 Website: Besthome.com.vn 

#besthome 

 

Link: https://www.facebook.com/102678371597238/posts/166219705243104/ 

 

2. ❤️ TRANG HOÀNG BẾP MỚI- SUNG TÚC CẢ NĂM! 

👉 Phòng bếp là nơi giữ hơi ấm, giữ lửa cho gia đình nên cần được gìn giữ và bảo vệ. Tất cả các 

vật dụng, ngóc ngách trong nhà bếp đều phải được lau dọn sạch sẽ.  

✅ Nếu các vật dụng đã quá cũ rồi, bạn nên thay mới để năm mới sẽ đón được nhiều tài lộc và 

nhiều may mắn cho gia đình. 

🥰 Cùng Rosieres tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới 2021 nhiều: Sức Khỏe- Sung Túc- Hạnh 

Phúc- Thành công! 

#Tambiet2020 #Chaodon2021 #Rosieres 

https://www.facebook.com/102678371597238/posts/166219705243104/
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Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=2366819886708851&story_fbid=3726442557413

237 

3. 🔥🔥TỔNG XẢ KHO LÊN ĐẾN 70% ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2021 SALE TOÀN 

BỘ🔥🔥 

🛒Chi tiết : https://bephoanggia.com/mua-giam-gia-cuoi-nam-chao-don... 

🆘 BẾP TỪ giá chỉ từ: 2.999.000VNĐ 

🆘 HÚT MÙI giá chỉ từ: 1.999.000VNĐ 

🆘 COMBO bếp và hút mùi giá chỉ từ: 4.799.000VNĐ 

🆘 Bếp và hút mùi , Chậu vòi giá chỉ từ: 6.999.000VNĐ 

📞 CALL: 098.4568885 Inbox để được TƯ VẤN 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=2366819886708851&story_fbid=3726442557413237
https://www.facebook.com/permalink.php?id=2366819886708851&story_fbid=3726442557413237
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------‐-‐--------‐-------------------------------- 

 Tặng Bộ 5 chiếc trị giá 1.999.000VNĐ 

🎁 Combo Bếp + Hút Tặng bộ nồi + chảo từ + ấm từ tri giá 3.499.000VNĐ 

-------------------------------- 

🎁 🎁🎁 ƯU ĐÃI 

✅ Vận chuyển lắp đặt miễn phí cho 26 cửa hàng Bếp hoàng gia 

✅Tặng thẻ giảm giá 500.000VNĐ khi mua sản phẩm lần 2 

✅Bảo hành lên đến 5 năm 

-------------------------------------- 

HỆ THỐNG SHOWROOM của Bếp Hoàng Gia trên toàn quốc: 

VINH NGHỆ AN 

🏫68 PHAN ĐÌNH PHÙNG ☎️: 0982 896 887 

------------------------------------------- 

HÀ_NỘI 

🏫: 92 hoàng quốc việt , cầu giấy☎️ 0915 211 887 

🏫: 162 TÂY SƠN, ĐỐNG ĐA ☎️: 098 456 8885 

🏫: 467 nguyen van cu LB ☎️: 0914 135 665 

------------------------------------------- 

🗺 XEM THÊM HỆ THỐNG 26 CỬA HÀNG 

https://bephoanggia.com/cua-hang.html 

☎️ Hotline : 0982.999.989 
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Link: https://www.facebook.com/hafelevn/posts/1625948230818072/ 

4. ‼️𝐓�̣�𝐈 𝐒𝐀𝐎 𝐁�̣�𝐍 𝐍𝐄̣̂𝐍 𝐌𝐔𝐀 𝐌𝐀̆́𝐘 𝐑�̛̉�𝐀 𝐂𝐇𝐄̆́𝐍 ?? 

😘😘 𝐁𝐈𝐆 𝐒𝐀𝐋𝐄 Chào năm mới 2021😘😘 

👉 Mùa đông lạnh giá làm bạn ngại rửa bát 

👉 Nấu cơm xong đã mệt lại phải rửa đống chén bát to đùng 

👉 Bạn không còn thời gian để lo cho bản thân - gia đình, trong khi đó bạn bè bạn lúc nào cũng 

xinh đẹp và quyến rũ. 

－－－－－－ 

𝐓𝐇�̂� ́𝐊�̉� 𝐁𝐀𝐎 𝐍𝐇𝐈�̂�𝐔 𝐑�̂��̀� 𝐌𝐀 ̀ 𝐁𝐀 ̣𝐍 𝐕�̂��̃� 𝐂�̛́� 𝐊𝐇�̂� ̉𝐕𝐀 ̣̂𝐘 

‼️ Siêu thị bếp Nhập Khẩu Quảng Ninh xin chia sẻ một chiếc máy rửa chén đang được đông đảo 

chị em nội trợ săn lùng. 

💥Một trợ thủ đắc lực giúp chị em có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình và bản thân. 

🇩🇪 Made in GERMANY! Máy rửa bát FEUER LÀ SỐ 1 VỀ TIẾT KIỆM ĐIỆN, NƯỚC 🌿💧⌛ 

➡️ Hiệu suất năng lượng đạt mức cao nhất A+++ (Chỉ đến 0,65kwh - khoảng nửa số điện, 7 lít 

nước/lần rửa) 

https://www.facebook.com/hafelevn/posts/1625948230818072/
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➡️ Dung tích đến 15 bộ bát đĩa, 3 giàn rửa linh hoạt, dễ dàng tháo lắp hoặc dịch chuyển, thoải 

mái xếp đủ loại nồi, chảo nhiều kích cỡ khác nhau. 

➡️ Chức năng Dual Zone chọn giàn rửa giúp bạn chọn chỉ dùng 1 giàn rửa trên hoặc dưới, sử 

dụng khi chỉ có ít chén bát cần rửa nửa tải. 

🌿🌿 Hiệu quả năng lượng hơn 10% so với các dòng máy cùng hạng A+++ khác và tiết kiệm 

đến 45% so với các máy hiệu suất A+ trên thị trường. 

🙋♀️🙋♀️ KHÔNG THỂ SẠCH HƠN - Sạch gấp 10 lần so với rửa truyền thống 

➡️ Hệ thống cảm biến nhận biết độ sạch của đồ rửa, kết hợp công nghệ Xwash với hệ thống tay 

phun kép phun các luồng tia nước đảo chiều, làm sạch theo nhiều hướng đến mọi ngóc ngách. 

➡️Chức năng máy tự vệ sinh Self cleaning: máy sẽ tự loại bỏ thức ăn thừa, mỡ bám sau quá 

trình rửa, tiêu diệt vi khuẩn sinh sôi và tăng tuổi thọ cho máy, bạn không cần phải thường xuyên 

vệ sinh máy như loại MRB thông thường. 

➡️ Bộ lọc kháng khuẩn Anti virus- giúp liên tục ức chế sự tích tụ vi khuẩn đến 99,99%, bạn 

không cần lấy bát đĩa ra khỏi máy sau rửa. 

💤 Rửa siêu yên tĩnh với độ ồn đáng nể chỉ 42db. Cực yên tĩnh 

💪 TIỆN LỢI : 

Cuối chu kỳ rửa, máy tự động mở cửa và tạo khoảng trống nhỏ để hơi ẩm thoát ra ngoài, làm bát 

đĩa khô hoàn toàn, chống vi khuẩn, không cần phải canh thời gian máy rửa xong để mở cửa máy 

như các MRB thông thường 

－－－－－－ 

‼️𝐁𝐈𝐆 𝐒𝐀𝐋𝐄 ‼️ 𝐁𝐈𝐆 𝐒𝐀𝐋𝐄‼️ CHÀO NĂM 2021 YÊU THƯƠNG  

‼️Siêu tiết kiệm khi mua máy rửa chén FEUER ngay hôm nay: 

👉 Giá niêm yết 2̶8̶.̶8̶0̶0̶.̶0̶0̶0 ̶ chỉ còn 𝟐𝟏.𝟖𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 😘 
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🎁🎁🎁VỚI MỨC GIÁ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT NHẬN NGAY NGAY BỘ KHUYẾN MÃI HẤP 

DẪN⤵⤵⤵ 

➡️ Bộ viên rửa Finish cao cấp nhập từ CHLB Đức  

➡️1 Hộp muối chuyên dùng làm mềm nước  

⏰ �́�𝒑 𝒅�̣�𝒏𝒈 𝒕�̛̀�: 06/01 - 15/01/2021 

👉👉 Nhanh tay nên số lượng có hạn nhé cả nhà  

🎯 ĐẶT HÀNG GIỮ TRƯỚC NGAY HÔM NAY! 

--------------------------------------------------------- 

𝐁𝐄 ̂�́� 𝐏𝐇𝐔 ̛�̛�𝐍𝐆 𝐍𝐀𝐌 𝐂𝐀𝐌 𝐊�̂��́� 

👌Hàng chính hãng 

👌Có giấy chứng nhận CO, CQ đầy đủ 

👌MIỄN PHÍ giao hàng và lắp đặt  

👌Bảo hành dài hạn từ 2 - 5 năm 

👌Bảo trì trọn đời 

👌Nhân viên tư vấn nhiệt tình, thân thiện 

👌Hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng! 

--------------------------------------------------------------------- 

👉👉 Hãy đển ngay Siêu Thị Bếp Phương Nam để trải nghiệm và ring quà về nhé cả nhà 

ơiiii👇👇 
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Link: https://www.facebook.com/bepphuongnam/ 

 

MẪU 14: Mẫu bài content quảng cáo điện máy 

1. XẢ KHO TƯNG BỪNG MỪNG TẾT  

Săn Sale từ ngày …/02 - …/02  

GIẢM ĐẾN 20% ĐIỆN THOẠI - SMARTWATCH 

GIẢM ĐẾN 25% TV - TL - MGIẶT - MLẠNH 

GIẢM ĐẾN 30% LAPTOP - GIA DỤNG  

https://www.facebook.com/bepphuongnam/
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MẪU 15: Mẫu bài content quảng cáo chén, bát, đồ gốm 

1. 🎊TẠM BIỆT NĂM CŨ TRANH THỦ TRANG TRÍ NHÀ🎊 

🔥Tất tần tật các bộ trà sứ trắng HOT 2021 🔥 

---------------------------------- 

🔰 Bộ ấm chén gốm Hoa văn Vẽ tay,chạm khắc hoàn toàn bằng tay của nghệ nhân được làm thủ 

công tại xưởng gốm Bát Tràng, có logo chạm bằng tay dưới đáy ấm. 

🔰 Sản phẩm được nung ở nhiệt độ cao trên 1200 oC 

🔰 Sản phẩm luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn cho sức khỏe của người sử 

dụng. 

🔰 Cam kết hàng Chuẩn Gốm Bát Tràng. 

🔰 Độ bền tốt, hàng gốm tử sa cao cấp loại 1, lòng chén được tráng men xanh , không bị bám trà, 

dễ dàng vệ sinh lau rửa. 

🔰 Mỗi một sản phẩm đều được các nghệ nhân làm tỉ mỉ trong từng công đoạn. Những bộ ấm 

hoa văn vẽ tay với hoa văn từ đơn giản đến phức tạp rất đẹp mắt, vì thế luôn thu hút người mua. 

🔰 Các họa tiết đều được vẽ bằng tay uyển chuyển , hình dáng mềm mại, vô cùng sinh động và 

đẹp mắt. Còn gì tinh tế hơn khi sắm cho ngôi nhà bạn 1 bộ ấm trà hoa văn vẽ tay đặt ngay trên 

bàn trà hay trên chính ngăn bếp của bạn 

🔰 Các mẫu ấm trà hoa văn vẽ tay là sản phẩm rất được ưa chuộng, bởi giá thành vừa phải. 

Nhiều mẫu mã với họa tiết vẽ tay độc đáo, không bị đụng hàng. Đảm bảo rằng khi bạn sở hữu 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_15_Mau_bai_content_quang_cao_khoa_hoc_IELTS
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những mẫu ấm hoa văn độc đáo này sẽ không làm bạn thất vọng và chính là lời khẳng định về gu 

thẩm mỹ của bạn rất cao  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

🔶 Tất cả đều là ảnh thật 100% không qua chỉnh sửa 

🔶 Hàng chuẩn gốm Bát Tràng 

🔶 Được làm thủ công từ bàn tay nghệ nhân tại làng gốm Bát Tràng 

🔶 Ưu tiên chất lượng và an toàn sức khoẻ của người sử dụng lên hàng đầu. 

 🔶Miễn phí in logo cho các doanh nghiệp mua làm quà tặng Cán Bộ, Công Nhân Viên, Khách 

Hàng, Đối Tác 🔶 

🔶Showroom: Số 6 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM. 

 

Link: https://www.facebook.com/xuonggomvietnam/ 

 

2. 𝑳�̀�𝒎 𝒕𝒉�̂� ́𝒏�̀�𝒐 đ�̂� ̉𝒌�́�𝒄𝒉 𝒉𝒐�̣�𝒕 𝒏𝒈𝒖𝒐 ̂�̀� 𝒌𝒉�́� 𝑻�̀�𝒊 𝑳𝒐 ̣̂𝒄 𝒎𝒂 ̀ 𝒌𝒉�̂�𝒏𝒈 𝒕𝒐 ̂�́� 𝒏𝒉𝒊�̂��̀� 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉�́�? 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

Xưởng Gốm Bát Tràng gửi đến các anh chị một số bí quyết phong thủy cơ bản để “Mời Gọi” 

nguồn khí tài lộc như sau: 
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💎 Cửa ra vào mạnh mẽ: Hãy chắc chắn rằng cửa ra vào ngôi nhà của bạn có phong thủy mạnh 

mẽ. Bảo vệ nó – nếu cần thiết với biểu thượng phong thủy của sự bảo vệ, phong phú và may 

mắn. 

💎 Giữ không gian ngăn nắp, sạch sẽ: Ngay bây giờ, bạn cần tống khứ sự lộn xộn, bẩn thỉu ra 

khỏi ngôi nhà hoặc nơi làm việc của bạn. Bởi vì, một không gian hỗn độn không thể thu hút hoặc 

giữ năng lượng của sự giàu có. 

💎 Khu vực tiền bạc tốt: Xác định rõ khu vực phong thủy tiền bạc trong nhà của bạn và chăm 

sóc nó thật tốt. Nếu một phần khu vực tiền bạc của bạn bị thiếu, cần giải quyết vấn đề với những 

giải pháp thích hợp. 

💎 Trưng bày các biểu tượng của sự giàu có: Sự hiện diện của biểu tượng phong thủy trong môi 

trường sống của bạn nói lên sự giàu có và thịnh vượng. Bạn có thể lựa chọn biểu tượng cổ điển 

như Tỳ Hưu, Thiềm Thừ, Cá Chép, Cây Tài Lộc, 𝐁�̀�𝐧𝐡 𝐇�́�𝐭 𝐓�̀�𝐢 𝐋�̣̂�𝐜, thuyền tài lộc, tượng Phật 

cười…. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

--> Xưởng Gốm Bát Tràng chuyên cung cấp 𝗕𝗶 ̀𝗻𝗵 𝗛𝘂 ́𝘁 𝗧�̀�𝗶 𝗟�̣̂�𝗰 Đ�̆��́� 𝗡�̂��̉� Gốm Sứ Bát Tràng 

Cao Cấp 

Link: https://www.facebook.com/xuonggomvietnam/ 

 

3. BÁT ĐĨA NỒI GỐM SỨ ĐẸP ĐÓN TẾT - VỪA RẺ VỪA ĐẸP LẠI NHIỀU ƯU ĐÃI - 

TỘI GÌ KHÔNG MUA 😍 

1. Tất cả đều là gốm sứ được tuyển chọn kỹ càng, được nung ở 1300 độ C, tráng men không chì, 

đã được loại bỏ tất cả các tạp chất có hại cho sức khoẻ 

2. Đơn hàng trên #500k là được freeship 

3. Bất cứ khách hàng nào mua hàng nhà Alifis cũng sẽ đều được tặng #VOUCHER giảm giá cho 

hoá đơn lần sau 

4. Bao hoàn toàn phí vỡ hỏng do quá trình vận chuyển 

https://www.facebook.com/xuonggomvietnam/
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Alifis tự tin là một điểm đến tin cậy cho những nhà nội trợ thông thái và hiện đại! Xin mời các 

quý khách yêu quý ghé thăm album sản phẩm của shop để lựa cho gia đình nhỏ những món đồ 

gốm sứ ưng ý nhất nha ❤️ 

 

4. Tết đến rồi, về nhà thôi ❤️ Về tặng mẹ, tặng nhà bộ bát đĩa xinh xắn để bữa cơm sum 

vầy của cả nhà lại càng trọn vẹn hơn ❤️ 

Hoạ tiết Vintage cực dễ bày biện trên bàn ăn, đựng món truyền thống hay món Âu cũng cực hợp. 

____________ 

Bát - đĩa - lọ hoa phong cách Vintage nhà mình có các mã sau: 

 🍃 Đĩa 9inch giá 135k 

 🍃 Bát tô nhỡ 6inch giá 135k 

 🍃 Lọ hoa giá 225k 

👉 Inbox đặt hàng ngay: m.me/alifishomedecor 
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5.  "𝑺𝒐 ̂�́�𝒈 𝒕𝒓�̣�𝒏 𝒕𝒊 ̀𝒏𝒉 𝒗�̛́�𝒊 𝒏𝒈�̛��̛̀�𝒊 𝒕𝒓�̛�𝒐 ̛́𝒄 𝒎𝒂 ̆�́� 

𝑻𝒉�̛�𝒐 ̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒓�̀�𝒏 𝒗𝒊 ̣ 𝒄𝒉�́�𝒏 𝒕𝒓𝒂 ̀ 𝒕𝒓�̂�𝒏 𝒕𝒂𝒚." 

️ Điểm thêm nét hài hòa cho Tết năm nay, Ghome xin giới thiệu Bộ ấm trà với sắc trắng tinh 

khôi, hoa văn tráng lệ. Chất liệu sứ cao cấp giúp bộ ấm giữ được hương trà thơm tự nhiên, rất 

thích hợp tiếp đãi khách quý đầu xuân.  

🍵 Bình thản uống trà, bình thản sống; thưởng trà là cách chúng ta tìm tới sự hoàn hảo trong 

những điều vô cùng giản dị. Bộ ấm trà cao cấp sẽ là món quà tinh tế để gửi tặng nhau dịp Tết 

này!  

________________________________ 

Link: https://www.facebook.com/ghome99/posts/1847889332026816 

 

https://www.facebook.com/ghome99/posts/1847889332026816
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6. 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐓𝐞𝐭 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝐀 𝐓𝐀𝐒𝐓𝐄 𝐎𝐅 "𝐓𝐄𝐓"  

🥰 Tết Tết Tết đến rồi! 

Giúp bạn tự viết nên câu chuyện Xuân Tân Sửu đầy niềm vui và may mắn, Ghome đem đến Bộ 

sưu tập Tết 2021 sang trọng và tinh tế cho mọi không gian nhà. Tân niên đem hạnh phúc, xuân 

đến hưởng niềm vui - đẩy nhẹ cánh cửa Ghome, rinh ngay BST Tết về nhà ✨ 

Từ khay trái cây, bộ ấm trà, khay mứt đến đèn LED trang trí, tất cả đều đủ đầy cho một mùa Tết 

trọn vẹn 🌸 
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Link: https://www.facebook.com/ghome99/posts/1848624661953283 

7. SIÊU HOT💥 khay mứt / hộp mứt đựng bánh kẹo tết bằng gốm sứ cao cấp lót kệ gỗ 

-------------------------------------------------------------- 

😍 😍 MUA KHAY ĐỰNG MỨT KẸO TẾT BẰNG GỐM SỨ CAO CẤP 

🎉🎉 Khay mứt sứ đựng bánh kẹo bằng gốm sứ được thiết kế nhỏ gọn, xinh xắn và cực kỳ tiện 

lợi, là một món đồ không thể thiếu vào mỗi dịp Tết đến xuân sang.   

-------------------------------------------------------------- 

🌸🌸 Vì sao bạn nên chọn mua khay sứ đựng mứt kẹo Tết bằng gốm sứ cao cấp: 

💚 Khay sứ đựng mứt kẹo gốm sứ được làm từ gốm sứ 100%, cam kết không có chì dùng cực 

bền và an toàn cho người sử dụng. 

💚Sản phẩm có rất nhiều mẫu mã đa dạng và màu sắc phong phú phù hợp với yêu cầu của 

khách hàng. Đặc biệt sản phẩm có thêm đế bằng gỗ dễ sử dụng và cực kỳ sang trọng. 

💚Bạn có thể lựa chọn sản phẩm khay mứt kẹo gốm sứ để làm món quà tặng cho người thân, 

bạn bè của bạn như món quà tri ân với mọi người. Đặc biệt, sản phẩm có thể in ấn logo nên được 

https://www.facebook.com/ghome99/posts/1848624661953283
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khá nhiều đơn vị lựa chọn làm quà tặng cho nhân viên hoặc khách hàng, vừa để quảng bá được 

thương hiệu của công ty. 

💚Nếu bạn đã quá chán với những khay mứt kiểu xưa, mẫu đã cũ và chất liệu không rõ nguồn 

gốc thì có thể tham khảo các mẫu khay sứ của chúng tôi, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. 

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 

 💥 Thông tin chi tiết sản phẩm xem chi tiết tại đây:    

 🍀 Chất liệu : gốm sứ cao cấp 

 🍀 Kích thước: hũ 16cm x 12cm x 5cm và khay đk 30cm 

 🍀 Bao gồm: bộ đựng mứt kẹo có 05 cánh hình cánh hoa và 01 khay gỗ lót. 

 

Link: https://www.facebook.com/dotrangtritet/posts/1428336597352589 
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MẪU 16: Mẫu bài content quảng cáo Spa 

1. ⚡⚡⚡ KHÔNG DƯỠNG DA NGAY HÔM NAY THÌ SAO KỊP ĐẸP XINH ĐÓN TẾT 

⁉️ 

Mua ngay bộ siêu phẩm chăm da như tại spa với ưu đãi khủng #MUA_1_TẶNG_1 tại đây: 

https://bit.ly/mxmfreecll  

Quay đi quay lại Tết đã cận kề và Skinstore giới thiệu với bạn combo siêu đỉnh của năm để thật 

xinh đẹp đón Tết đây.  

Để Skinstore nói cho mà nghe tại sao lại là #COMBO_SIÊU_ĐỈNH nhé: 

🔥 Siêu phẩm máy xông mặt giúp bạn mang spa về nhà - Emmié Nano Ionic Facial Steamer & 

Humidifer  với công nghệ tiên tiến tăng cường khả năng dưỡng ẩm #gấp_10_lần đồng thời còn hỗ 

trợ làm sạch da cực hiệu quả.  

🔥 Cây lăn lạnh Hàn Quốc đỉnh nhất thị trường - Emmié Face & Body Ice Cooler với tiết diện 

khủng, khả năng giữ lạnh lên đến 1 tiếng sẽ làm mọi dưỡng chất thẩm thấu vào da, thu nhỏ lỗ chân 

lông, làm dịu và săn chắc da vượt trội. 

🔥 Tiết kiệm #398k vì mua máy xông mặt được tặng ngay cây lăn lạnh. 

🔥 #FREESHIP TOÀN QUỐC 

1 nóng 1 lạnh chăm sóc từng tế bào da.  

Số lượng siêu giới hạn nên hãy mua ngay tại đây: https://bit.ly/mxmfreecll  hoặc inbox để Skinstore 

có thể hỗ trợ nhanh gọn nhé ❤️ 

 

Link: https://www.facebook.com/Skinstorevietnam/posts/3610635079055015 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_16_Mau_bai_content_quang_cao_Spa
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2. 🎵🎶🎵Tết....Tết...Tết Hết rồi !!!🎵🎶 

🍭🍭Bánh chưng, bánh tét, pepsi, coca... 

🐷🐷Ăn thả ga bữa giờ phải không mem?!? 

🤓Có nhớ lời ad dặn là vui chơi không quên nhiệm zụ không hở. Nhớ giữ gìn cho da đẹp nè. Ai 

mà lỡ quên thì qua với ad để kiểm tra da nè 😉😉😉 

------------------------- 

💦 Tết này - Tết xưa⁉️ 

Tết này đã khác tết xưa 

Da không còn mụn, thâm thời lìa xa 

Tết này đã sáng làn da 

Về nhà đón Tết, niềm vui chan hòa.😍 

--------------------------------- 
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 VÌ TẾT LÀ PHẢI TRỌN NIỀM VUI ❤️ 

🌸 Vì thời gian không quay trở lại, vì đâu đó... nếu bỏ lỡ một thời khắc, chúng ta sẽ đánh mất đi 

rất nhiều thứ❗ 

"Vì Tết là phải trọn niềm vui" là tình cảm cũng như thông điệp mà Seoulspa.vn gửi tới tất cả các 

khách hàng đã luôn tin tưởng, yêu mến Seoulspa.vn để tất cả mọi người được đón một cái Tết trọn 

ven nhất, đẹp nhất có thể. 

Bên cạnh đó, Seoulspa.vn còn muốn nhắn nhủ tới tất cả mọi người: 

➖ Tất cả mọi cố gắng, mọi nỗ lực chắc chắn sẽ có kết quả. 

➖ Bạn trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương ❤️ 

🎊 Nhân dịp năm mới 2020, Seoulspa.vn Kính chúc Quý khách hàng một năm mới An Khang, 

Thịnh Vượng. 

Link: https://www.facebook.com/vuongquoctrimun 

3. 📣 DA ĐẸP NGAY- ĐÓN TẾT MAY  

📣 CÔNG NGHỆ LÀM ĐẸP DA SUPER REJU KASE  

💌 GIÁ TRẢI NGHIÊM: 499k (giá gốc 1.950.000đ)  

Cải thiện tình trạng da ngay sau một l.i.ệu trình, da căng bóng, mịn  màng, trắng sáng. Đặc biệt, 

DSS Plus hỗ trợ cho da trị mụn. 

(*) Áp dụng:  

(*) Số lượng có giới hạn 

Chỉ còn chưa tới 2 tháng nữa là bước qua năm mới 2021. Với nhiều dịp gặp gỡ cuối năm cùng đối 

tác, bạn bè, gia đình, bạn cần chau chuốt một gương mặt sáng mịn và căng tràn sức sống. Chỉ với 

liệu trình SUPER REJU KASE, chăm sóc da bằng công nghệ ánh sáng hiện đại, bạn sẽ đạt được 

mong muốn trên.  

https://www.facebook.com/vuongquoctrimun
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 Evie trân trọng gửi tới quý khách hàng ƯU ĐÃI KHỦNG: trải nghiệm làm đẹp bằng công nghệ 

ánh sáng chỉ 499k (giá gốc 1.950.000đ) 

Công nghệ SUPER REJU KASE  có gì đặc biệt mà Evie tự tin giới thiệu tới hàng ngàn khách 

hàng: 

🚩 Hiệu quả cao:  

Dưới tác dụng của bước sóng sinh học, làn da được kích thích sản sinh collagen nhằm tăng cường 

sức đề kháng cho da. Mạng lưới collagen tự nhiên duy trì làn da sáng mịn và khỏe mạnh. 

Bên cạnh đó l.i.ệ.u trình này còn hỗ trợ loại bỏ lên đến 99% mụn có trên da mà với các làn da bị 

vấn đề lỗ chân lông to, không đều màu, nếp nhăn đều khắc phục rõ rệt. 

🚩 Loại bỏ các ổ mụn ẩn dưới da, làm sạch da: Ánh sáng sinh học tiêu diệt ổ vi khuẩn gây mụn 

nằm sâu dưới da, giúp ngăn chặn nguy cơ bị mụn cung như chăm sóc sâu cho da khoẻ mạnh 

🚩 An toàn:  SUPER REJU KASE  là công nghệ ánh sáng tiên tiến được sử dụng ở các cường 

quốc làm đẹp trên thế giới, đem lại  các hiệu quả thực tế rõ ràng. 

💆 Đặc biệt, trong chương trình trải nghiệm, khách hàng ngoài được áp dụng giá trải nghiêm còn 

được sử dụng phương pháp điện di nhằm khắc phục da thâm, không đều màu, giúp da căng sáng 

hơn. 

🎁 ĐỪNG BỎ QUA GIÁ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT NĂM CÙNG SUPER REJU KASE. 

 

Link: https://www.facebook.com/evie.vn/posts/2880154498903254 

https://www.facebook.com/evie.vn/posts/2880154498903254
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4. 💆 DA ĐẸP NGAY-ĐÓN TẾT MAY 💆 

42 ngày đếm ngược đến tết, một thời điểm quan trọng trong năm để đánh dấu những khởi đầu mới. 

 

Cũng trong dịp này, chúng ta phải gặp gỡ rất nhiều người, từ gia đình, bạn bè, khách hàng,... Do 

đó, việc tuốt tát là nhan sắc mà nhất là làn da luôn được coi trọng. 

 

Quan trọng hơn hết, đây đã là thời điểm vàng để bạn đầu tư cho một làn da tươi sáng, rạng rỡ vì: 

💌 Chỉ còn 42 ngày nữa là Tết 

💌 Dịp cuối năm có rất nhiều ưu đãi khủng và quà tặng tri ân kèm theo 

💌 Thời gian liệu trình sẽ ngưng trước tết để đảm bảo da đẹp, mịn màng 

 

Link: https://www.facebook.com/evie.vn/photos/a.1818416591743722/2882639535321417/ 

 

5. Dịch vụ Spa cao cấp - đi kèm Set Buffet 

🍃Những ngày cuối năm, dù hối hả nhưng bạn cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của 

mình nhé ! 

Tại Ngõ, chúng tôi mong quý khách sẽ có một ngày trọn vẹn để thư giãn và phục hồi qua Đại Tiệc 

Buffet Spa Cuối Năm - Tận hưởng thả ga - Thoải mái lựa chọn hơn 20 Dịch vụ Spa cao cấp - đi 

kèm Set Buffet ăn uống được Ngõ tự tay chuẩn bị những món ăn tốt cho sức khỏe với mức giá vô 

cùng hấp dẫn.  

Chỉ với 780k cho một ngày Spa trọn gói, Ngõ Spa hân hạnh được phục vụ quý khách 🌹 

Inbox ngay cho Ngõ hoặc hotline 08.9911.9911 để được tư vấn và đặt booking 

Link: https://www.facebook.com/ngospa1/ 

https://www.facebook.com/evie.vn/photos/a.1818416591743722/2882639535321417/
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MẪU 17: Mẫu bài content quảng cáo shop hoa ngày lễ Tết 

1. 🌺 TẾT ĐẾN RỒI... 

Mình cùng nhau chúc mừng đón chào năm mới, cùng chào tạm biệt năm cũ bằng những lẵng hoa 

thật đẹp và rực rỡ cho khởi đầu suôn sẻ nhé ❤️ 

 

2. Vẻ đẹp nhẹ nhàng của hoa thanh liễu hồng 🌸 

Loại hoa này khá bền nên thường được chọn chưng trong ngày TẾT, hoa có thể chưng được cả 

tuần nếu các nàng chăm sóc và thay nước cho hoa thường xuyên nhé 🎉 

———————— 

3. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế của hoa Thanh Liễu 🌸 

Loại hoa này khá bền nên thường được chọn chưng trong ngày TẾT, hoa có thể chưng được cả 

tuần nếu các nàng chăm sóc và thay nước cho hoa thường xuyên nhé 🎉 

 

4. 🥰TẾT TÂN SỬU - TẶNG QUÀ PHẢI CHẤT 🥰 

    Giới thiệu cả nhà bó hoa Kẹo Bông Gòn “Sửu Nhi” cool ngầu dành cho team sinh nhật gần Tết 

nhé! Vừa cưng vừa đón Tết luôn vui ngất trời ✨ 

 

5. 🌈 HOA TƯƠI CHÀO NĂM MỚI 2021 TẠI 𝐌𝐑𝐊𝐎𝐈 𝐅𝐋𝐎𝐖𝐄𝐑 🌈 

Với các mẫu Bình/Lẳng hoa được Florist Mix Cúc Mẫu Đơn, Ecuador, Lan Hồ Điệp,... các loại. 

Phù hợp cho các dịp tặng hoa:  

- Hoa Chúc Mừng 

- Hoa Khai Trương 

- Hoa Mừng Sinh Nhật 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_17_Mau_bai_content_quang_cao_shop_hoa_ngay_le
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- Hoa Trưng Bàn 

☎️ 𝐀𝐋𝐎 𝐌𝐑𝐊𝐎𝐈 𝐅𝐋𝐎𝐖𝐄𝐑 ĐẶT HOA TƯƠI, ĐẢM BẢO:  

🌵 Giá thành siêu rẻ 

🌵 Hoa tươi mới, giao hàng nhanh, tiết kiệm chi phí 

🌵 Khách hàng được gửi hình kiểm tra sản phẩm trước khi giao 

🌵 Được tặng kèm thiệp chúc mừng cực yêu 

🌵 Nhận làm theo yêu cầu khách yêu. 

🌵 Trực nhận hỗ trợ tư vấn 24/7. 

ĐẶC BIỆT 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 trợ giá bán kính 5km nội thành HCM.   

MUA HOA TIẾT KIỆM, KHÔNG CẦN LO NGHĨ PHÍ SHIP 

HÃY GHÉ 𝐌𝐑𝐊𝐎𝐈 𝐅𝐋𝐎𝐖𝐄𝐑 NGAY BẠN NHÉ! 

—————————————— 

𝐌𝐫𝐤𝐨𝐢 𝐅𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 - 𝒃𝒚 #𝒑𝒉𝒂𝒕𝒄𝒂𝒐 💖💖 

Link: https://www.facebook.com/mrkoiflower/posts/411297583619697 

 

6. 🍁 Lan Hồ điệp nữ hoàng của các loài hoa chắc chắn sẽ là món quà hợp lý, sang trọng và tinh 

tế nhất để dành tặng cho những người bạn yêu thương hay làm tô điểm thêm nét đẹp cho không 

gian ấm cũng của bạn trong những ngày xuân sang. 

7. #TỔNG_KHO_CỦ_HOA_TULIP_CHUẨN_TẾT. #99k/10củ ...  Mua 3 tuylip #tặng_100_cúc 

kaly 7 màu 

🌷 🌷 TuyLip 100% xuất xứ công ty Jander With và công ty VWS Hà Lan. 

🌷🌷Củ đã sử lý khử nấm mốc, kích mầm đầy đủ  
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🌷🌷Đa dạng màu sắc, giống loại 1, đảm bảo chất lượng, phát triển rất tốt, giá cả hợp lý bảo.  

🌷  Siêu ưu đãi... Giá hợp lý nhất thị trường  

🌷🌷Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật đầy đủ cho quý khách. 

 

MẪU 18: Mẫu bài content quảng cáo xe máy 

1. Chào đón năm mới Tân Sửu 2021 

Công ty Yamaha Motor Việt Nam mang tới khuyến mãi khủng dành cho tất cả các khách hàng 

mua xe máy Yamaha từ 01/01 - 28/02/2021: 

Các khách hàng mua xe máy trong thời gian này sẽ có cơ hội trúng 1 trong 300 xe máy FreeGo 

phiên bản tiêu chuẩn trị giá 32.990.000 VNĐ 

Quay thưởng may mắn tại website: khuyenmaitetyamaha.com 

Bên cạnh đó, Yamaha gửi tặng lì xì may mắn tới các khách hàng khi mua những dòng xe sau: 

- Lì xì 2 triệu đồng cho những khách hàng mua xe Grande/Janus/Latte 

- Lì xì 5 triệu đồng cho những khách hàng mua xe Exciter 150 

- Lì xì 5 triệu đồng cho những khách hàng mua xe FreeGo phiên bản tiêu chuẩn 

- Lì xì 7 triệu đồng cho những khách hàng mua xe FreeGo S phiên bản đặc biệt 

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại: https://ymhvn.com/khuyenmai-tet-2021 

2. XE ĐẸP QUÀ SANG - RỘN RÀNG ĐÓN TẾT  

Chào đón năm mới 2021, Yamaha Motor Việt Nam gửi tới các khách hàng khuyến mãi cực khủng, 

kéo dài từ ngày 01/01 đến 28/02/2021. 

LÌ XÌ NĂM MỚI – SUNG TÚC CẢ NĂM  

- Tặng ngay 2 triệu đồng cho những khách hàng mua xe Grande/Janus/Latte 

- Tặng ngay 5 triệu đồng cho những khách hàng mua xe Exciter 150 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_18_Mau_bai_content_quang_cao_xe_may
https://ymhvn.com/khuyenmai-tet-2021
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- Tặng ngay 5 triệu đồng cho những khách hàng mua xe FreeGo phiên bản tiêu chuẩn 

- Tặng ngay 7 triệu đồng cho những khách hàng mua xe FreeGo S phiên bản đặc biệt 

QUAY THƯỞNG MAY MẮN - CƠ HỘI TRÚNG XE TAY GA FREEGO SÀNH ĐIỆU 

Trong thời gian khuyến mãi, khách hàng khi mua xe máy bất kỳ do công ty Yamaha Motor Việt 

Nam sản xuất và nhập khẩu, sẽ có cơ hội trúng 1 trong 300 xe máy FreeGo bản tiêu chuẩn trị giá 

32.990.000 VNĐ/xe. 

Quay thưởng ngay tại website: khuyenmaitetyamaha.com  

Nhanh chân tới ngay các đại lý Yamaha chính hãng trên toàn quốc để sở hữu những dòng xe hiện 

đại và có cơ hội trở thành 1 trong 300 người may mắn trúng thưởng xe máy FreeGo nhé! 

 

Link: https://www.facebook.com/congtyyamahavn/posts/3607322229320810 

 

3. ‼️ TIỆ ̆́T KIỆM HÀNG HÀNG CHUC̣ TRIỆ̣ U KHI MUA XE MƠ̆́ I ‼️ 

Đừng đơị lúc gà̂n Té̂t giá xe tăng chóng ma ̣̆ t mới đỏ̂i xe Thời điẻ̂m vàng đẻ̂ sở hữu chié̂c xe hà̆ng 

mơ ước với giá chi ̉1x Trie ̣̂ u, gà̂n té̂t giá xe chá̆c chá̆n se ̃tăng 𝐂𝐡�̉� 𝐂�́� 𝐓�̣�𝐢 𝐗𝐞 𝐌�́�𝐲 Tié̂n Maṇh 

https://www.facebook.com/congtyyamahavn/posts/3607322229320810
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  Kho xe taị cửa hàng Tié̂n Maṇh liên tuc̣ ca ̣̂ p nha ̣̂ t các mã̂u mới kèm giá siêu ưu đãi với khách hàng 

mua xe, đa ̣̆ t coc̣ ngay trong tháng 🛵🏍 

‼️ Đ�̣̆�𝐜 𝐁𝐢�̣̂�𝐭, chúng tôi còn có chương triǹh thu mua xe cũ giá cao, đỏ̂i xe mới cưc̣ 𝐡�̂��́� 𝐝�̂��̃�. 𝐂𝐀𝐌 

𝐊�̂��́�: Giá xe vô cùng hơp̣ lý, chi ̉từ 𝟏𝒙 Trie ̣̂ u Ảnh Tha ̣̂ t 𝟏𝟎𝟎% shop tư ̣chup̣ Cửa hàng xe cũ uy tiń 

chá̂t lươṇg taọ nên uy tin của cửa hàng Kho xe cưc̣ lớn, đ𝐚 𝐝�̣�𝐧𝐠 vè̂ só̂ lươṇg, mã̂u mã, màu sá̆c. 

Moị chié̂c xe taị cửa hàng đè̂u đươc̣ đ�̉�𝐦 𝐛�̉�𝐨 𝐜𝐡�̂��́� 𝐥𝐮 ̛�̛̣�𝐧𝐠, đươc̣ thả̂m điṇh đà̂u vào ky ̃càng và 

đảm bảo pháp lý Cửa hàng có đà̂y đủ dic̣h vu ̣𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭�̂�𝐧, đ�̂��̉� 𝐛𝐢�̂��̉�, 𝐜�̂��́� 𝐥�̣�𝐢 đ�̆�𝐧𝐠 𝐤�́� cho khách 

có nhu cà̂u sang tên trong thời gian ngá̆n nhá̂t Hõ̂ trơ ̣mua bán trao đỏ̂i xe với 𝐠𝐢�́� 𝐜𝐚𝐨 cho khách 

mua bán taị cửa hàng . Va ̣̂ n chuyẻ̂n xe 𝐭�̣̂�𝐧 nơi cho khách hàng ở xa 

 

4. 👏👏👏TẾT SẮM HONDA, QUÀ THĂNG HOA RỰC RỠ 

Sắm Honda ngay hôm nay để không khí Tết này thêm rực rỡ, tài lộc nở hoa, để quên đi chuyện 

năm cũ với quà tặng liền tay: 

🎀 Mua 𝐖𝐚𝐯𝐞 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 tặng 𝐌�̃� 𝐛�̉�𝐨 𝐡𝐢�̂��̉� 𝐜�̉� đ�̂��̀� + �́�𝐨 𝐦𝐮 ̛𝐚 𝐭𝐢�̣̂�𝐧 𝐥�̛̣�𝐢. 

🎀 Mua 𝐀𝐢𝐫 𝐁𝐥𝐚𝐝𝐞 ⭐ nhận ngay  𝐥�̀� 𝐱�̀� 𝐭𝐢�̂��̀� 𝐦�̣̆�𝐭 𝟏 𝐭𝐫𝐢�̣̂�𝐮 Đ�̂��̀�𝐠. 

⭐Tặng thêm 𝐌𝐮 ̃ 𝐛�̉�𝐨 𝐡𝐢�̂��̉� 𝐜�̉� đ�̂��̀� cho Khách hàng mua 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐀𝐢𝐫 𝐁𝐥𝐚𝐝𝐞 𝟏𝟓𝟎𝐢, áp dụng tại 

𝟏𝟐 𝐭�̉�𝐧𝐡 An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Bình 

Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Vũng Tàu, Bạc Liêu. 

👉 Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 𝟏𝟏/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏. 

DU XUÂN RỘN RÀNG, RỰC RỠ CẢ NĂM! 

💝 Đặc biệt hỗ trợ trả góp với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 0,79%. 

5. 🎁 SẮM HONDA TẾT, KẾT LỘC CẢ NĂM ✨✨✨ 

Tết này “thăng hoa” nhiều may mắn nhờ tham gia chương trình ưu đãi từ Honda, cho cả năm nhiều 

Tài Lộc: 
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💓 Tặng 𝐦𝐮 ̃ 𝐛�̉�𝐨 𝐡𝐢�̂��̉� 𝐜�̉� đ�̂��̀� + �́�𝐨 𝐦𝐮 ̛𝐚 𝐭𝐢�̣̂�𝐧 𝐥�̛̣�𝐢, bảo vệ bạn trên hành trình năm mới khi sắm 

xe 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐖𝐚𝐯𝐞 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 

💓 Nhận ngay 𝐥�̀� 𝐱�̀� 𝐭𝐢�̂��̀� 𝐦�̣̆�𝐭 𝟏 𝐭𝐫𝐢�̣̂�𝐮 đ�̂��̀�𝐠, chúc bạn đầy lộc khi sắm 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐀𝐢𝐫 𝐁𝐥𝐚𝐝𝐞 (*). 

⭐ Tặng thêm Mũ bảo hiểm cả đầu khi sắm 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐀𝐢𝐫 𝐁𝐥𝐚𝐝𝐞 𝟏𝟓𝟎𝐢. Áp dụng tại 𝟏𝟐 𝐭�̉�𝐧𝐡: An 

Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Bình Dương, Cà 

Mau, Cần Thơ, Vũng Tàu, Bạc Liêu. 

Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 𝟏𝟏/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏. 

👉 ĐẶC BIỆT hỗ trợ trả góp với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 0,79%. 

Du xuân đón Tết, đón hết Tài Lộc! 

Link: https://www.facebook.com/HondaVietnam/posts/2018896248268403 

 

6. DU XUÂN VỀ NHÀ, MANG NHIỀU QUÀ TẾT 

Có quà, đi về nhà...  

Đôi khi về nhà chính là một chuyến du xuân nhiều may mắn. Tết năm nay, sắm ngay Honda, mang 

quà ngay về nhà: 

- Mua Wave Alpha tặng mũ bảo hiểm cả đầu + áo mưa tiện lợi. 

- Mua Air Blade nhận ngay lì xì tiền mặt 1 triệu Đồng. 

⭐ Tặng thêm Mũ bảo hiểm cả đầu cho Khách hàng mua Air Blade 150i, áp dụng tại 12 tỉnh: An 

Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Bình Dương, Cà 

mau, Cần Thơ, Vũng Tàu, Bạc Liêu. 

Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 11/02/2021. 

*Đặc biệt hỗ trợ trả góp với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 0,79%. 

Du xuân rộn ràng, nhận ngàn quà vui ngay 

https://www.facebook.com/HondaVietnam/posts/2018896248268403
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Link: https://www.facebook.com/HondaVietnam/posts/2013161515508543 

MẪU 19: Mẫu bài content quảng cáo hương, nhang 

1. 🥰Nghe mùi hương thơm gọi về tổ ấm.. Tết đã đến thật gần.. 

Câu đối đỏ, bánh chưng xanh, cành đào thắm hoa mai vàng... những năm này vật chất ngày càng 

đầy đủ, tuy nhiên ngày Tết lại dần trở nên nhạt nhòa hơn. Càng về những ngày cuối năm nỗi nhớ 

da diết những ngày Tết xưa lại ùa về.. 

Một cảm giác ấm cúng và thiêng liêng của ngày Tết, ngày con cháu hướng về gia đình, nhớ về tổ 

tiên luôn đọng trong tâm trí chúng ta bởi một mùi hương đặc biệt của ngày Tết, mùi hương của 

sáng mồng Một khi Ông Bà thắp nén hương thơm dâng lên trước án. 

Do đó lưu giữ lại mùi hương thơm cổ truyền ngày Tết luôn là tâm nguyện của Bà em, Bà luôn 

dặn dò con cháu trong nhà phải giữ gìn đúng công thức của Bà, đúng tới từng chi tiết để làm ra 

nén hương thơm cổ truyền. 

Năm nay nguyên liệu khan hiếm nên Hương Tết nhà em sản xuất được ít hơn năm ngoái. 

Muốn dâng nén hương thơm mùi Tết xưa Quý Anh Chị vui lòng đặt sớm!! 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_19_Mau_bai_content_quang_cao_xe_hoi


97 
 

97 
 

 

Link: https://www.facebook.com/cudiendongxuan1917/posts/697168650943528 

2. ♨️XÔNG NHANG TRẦM NGÀY TẾT - MANG ĐẾN VẠN ĐIỀU HAY  ♨️ 

⚜️ Mỗi dịp tết đến, xuân về nhang trầm lại thịnh hành hơn bao giờ hết. Dần dà xuất hiện phong 

tục xông trầm tiễn năm cũ, tạm biệt những điều không may, rước năm mới, vạn sự như ý, an 

khang thịnh vượng. 

⚜️ Xông nhà bằng trầm hương dịp lễ tết giúp : 

🌏 Thanh tẩy môi trường, khử mùi ẩm mốc. 

🌏 Giúp bầu không khí thanh thoát, tạo điều kiện cho vận khí, tài khí theo chân cùng vào. 

🌏 Tạo bầu không khí ấm cúng, chan hoà giữa các thành viên chung sống trong gia đình. 

🌏 Làm thanh sạch bầu không khí, chuẩn bị để đón vận khí mới của mùa xuân. 

🌏 Hóa giải các luồng năng lượng không tốt đang tồn tại. 

Mùa xuân là thời điểm bắt đầu vòng tuần hoàn mới của đất trời. Để giúp làm thanh sạch bầu 

không khí hoặc tạo điều kiện đón tài khí, vận khí, chúng ta có thể xông hương trầm. Xông trầm 

hương sẽ tạo điều kiện để mọi việc được hanh thông 
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------------------------------ 

❌ ƯU ĐÃI CỰC KỲ HẤP DẪN NH N DỊP CHÀO ĐÓN NĂM MỚI ❌ 

❌ MUA 3 HỘP - TẶNG NGAY 1 HỘP 

👉 Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không liện hệ ngay để được tư vấn tận tình và chọn cho 

mình loại Nhang Trầm yêu thích nào! 

----------------------------------- 

❎Sản phẩm Nhang Trầm Hương Thiên Mộc Hương : 

✨Được làm hoàn toàn từ trầm hương rừng tự nhiên 

✨Mùi hương thơm nhẹ nhàng rất dễ chịu, mùi hương rất tốt cho sức khỏe. 

✨Xông nhang trầm giúp mang lại điều may, tạo nên không gian nhà ấm cúng 

✨ Được kiểm định chất lượng sản phẩm tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm TP. HCM 

(CASE). 

✨ Đơn vị sản xuất nhang với kinh nghiệm 40 năm tại làng Thuỷ Xuân TP.Huế. 
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Link: https://www.facebook.com/nhangtramhuongcaocaptmh/posts/263831891753264 

3. TẠI SAO NHANG QUẾ DÙNG NHIỀU TRONG DỊP TẾT ??? 

- Trong tiếng Hán, quế đồng âm với “quý”, có ý nghĩa cho sự vinh hoa phú quý. Trong dân gian, 

cô dâu khi mới về nhà chồng cài hoa quế, hương thơm tựa như “quý”. Nếu như quế kết hợp với 

hạt sen, trở thành “liên sinh quý tử”; quế và thọ đào hợp lại trong tranh vẽ có ý nghĩa là “quý thọ 

vô cực”… Quế còn có ngụ ý là cát tường, nguyên tự đồng âm. 

Chính vì vậy nhang sạch vỏ quế rất được ưa chuộng, ngoài mùi hương ngan ngát, dịu nhẹ, còn có 

ý nghĩa rất lớn trong phong thủy, mang lại sự an khang, cát tường, tài lộc cho gia chủ. 

---------------------------------------- 

☘️ NHANG KHUYNH DIỆP và NHANG VỎ QUẾ 

- Đồng giá 45.OOOđ/ hộp. 

📢 Mua 5 + TẶNG 1 + Miễn phí ship 

📢 Từ 10 hộp CHỈ CÒN 40.OOOđ/ hộp + TẶNG 2+ Miễn phí ship. 

📢 Mua dưới 5 hộp 25k ship 

---------- 

☘️ NHANG TRẦM THƯỢNG HẠNG: 55.OOO/ hộp. 

📢 Mua 5 TẶNG 1 + Miễn phí ship 

📢 Từ 10 hộp CHỈ CÒN 48.OOOđ/ hộp + TẶNG 2+ Miễn phí ship. 

------------ 

Quy cách đóng gói: Dài 30cm, hộp 50 cây, thời gian cháy 75 phút. 

📷 Không tẩm màu, không hương liệu, không chất dẫn cháy, không chất bảo quản. 

📷 Dùng để thắp hương thờ cúng hàng ngày 

📷 Giúp tinh thần thư giãn, giảm stress 

https://www.facebook.com/nhangtramhuongcaocaptmh/posts/263831891753264
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📷 Xua đuổi muỗi và các loại côn trùng... 

Link: https://www.facebook.com/nhangkhuynhdiepsachthanhtam123/posts/113582520626443 

 

4. 🌸NHANG TRẦM HƯƠNG - TRỞ LẠI #MÙI_TẾT_XƯA  

🙏🏻👉 Mùi nhang mình từng được ngửi khi còn bé, mùi của những tất bật chiều 30 Tết, hương 

trầm quyện niềm hân hoan ngày đoàn tụ, níu người ta lại khỏi những bộn bề, ngả lòng vào nhà cửa 

thân thương ... 

🏮Rộn ràng Tết đến, Hương Trầm đến với mỗi gia đình chúng ta như 1 điều hiển nhiên ❤️  

♨️ Nhang được làm #thủ_công #gia_truyền bởi nghệ nhân làm nhang xứ Quảng 

♨️ Thành phần #sạch_tự_nhiên 100% từ bột trầm hương nguyên chất và bột cây bời lời (tạo sự 

kết dính bột trầm) 

♨️ Mùi hương trầm dịu, thanh, ấm, nguyên vẹn như mùi nhang xưa, 

♨️ Nhang khi đốt, ít khói và không đậu tàn. 

Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116569719858730&id=10043471813889

7 

5. TRẦM HƯƠNG HUDO - XỨ TRẦM HƯƠNG TIÊN PHƯỚC QUẢNG NAM 

⭐Trầm hương được mệnh danh là dưỡng khí với những công dụng tuyệt vời như thư giãn, an 

thần, giảm stress, thanh lọc không khí, kháng viêm, trừ tà, tẩy uế.... 

⭐Cả trăm năm lưu truyền trầm hương trở thành vật phẩm vô giá, món quà mà tạo hoá ban tặng 

cho nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng. 

⭐Sinh ta và lớn lên ở xứ trầm Tiên Phước Quảng Nam, gia đình Hudo có ba, có chú ai cũng một 

thời kinh qua đi rừng tìm trầm. 

https://www.facebook.com/nhangkhuynhdiepsachthanhtam123/posts/113582520626443
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⭐Nghề làm trầm hương trở thành nghề nuôi sống nhiều gia đình ở xứ Tiên, tạo công ăn việc làm, 

thay đổi cuộc sống.  

⭐Từ vùng đất cằn cỗi, nhiều mưa gió đã tạo nên những cây Dó Bầu cho chất lượng trầm tuyệt 

vời. Trầm Hương Tiên Phước đã được lan toả khắp mọi miền đất nước và được thượng khách mê 

trầm yêu thích. 

👉Biết ơn đất mẹ vô cùng! 

Trò chuyện cùng Hudo tại đây! m.me/tramhuongxuquanghudo  

--------------------------------------------- 

⚜️TRẦM HƯƠNG HUDO - XỨ TRẦM HƯƠNG TIÊN PHƯỚC QUẢNG NAM 

⚜️Chuyên sản xuất và cung cấp sỉ, lẻ các sản phẩm từ trầm hương 100% như: Bột trầm, nhang 

trầm có tăm, nhang không tăm, nụ trầm, trang sức trầm hương... bán đúng chất lượng, đúng giá trị, 

tư vấn thật tình! 

👉100% nguyện liệu thiên nhiên an toàn, sản phẩm xuất tận xưởng, giá gốc, chất lượng hàng đầu. 

👉Giá cực tốt cho Sỉ, nhập tận gốc kèm hỗ trợ marketing, vui lòng inbox để được tư vấn! 

⚜️Địa chỉ: Thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam 

📞Hotline: 0919 63 63 21 
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Link: https://www.facebook.com/tramhuongxuquanghudo/ 

 

MẪU 20: Mẫu bài content quảng cáo tranh, ảnh và câu đối Tết 

1. 🏠🏠Liễng treo cành mai, cành đào ngày Tết 

Với ước mong năm mới với nhiều niềm vui, sức khoẻ, hanh thông công việc,...Ông bà ta không 

những chúc nhau lời đầu năm mà còn gửi gắm lên những liễng nhung nho nhõ treo cây thay lời 

ước muốn. Những câu đối, lời chúc với chữ vàng in nổi trên nền nhung đỏ thắm. Không còn gì 

có thể tuyệt vời hơn.  

--------------------------------------- 

Khách Sỉ - Đại lý mua SLL liên hệ zalo để được hỗ trợ nhanh với giá tốt nhất  

NPP Kim Điền  

Chuyên Sỉ các mặt hàng gia dụng, đèn điện, phụ kiện trang trí toàn quốc 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_20_Mau_bai_content_quang_cao_tranh_canvas
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Link: https://www.facebook.com/dotrangtritet/posts/1417416641777918 

2. 🌸🌸🌸TẾT ĐẾN RỒI TRANG TRÍ NHÀ CỬA THÔI🍀🍀🍀🍀 

👉Tết thêm ý nghĩa,Năm mới may mắn trọn đầy với tranh dán tường phong thủy 3D. Cùng sửa 

sang đón tết với không gian mới đón tài lộc về nhà. 😍😍 

🍀Tranh phong thủy dán tường 3D - Quà Tết sang trọng, ý nghĩa!!! 

#Giá_KM_199k/m2☘️☘️☘️☘️☘️ 

☎️Hotline (zalo/viber/imess) : 0989 991 862 / 0982 093 032 

🌸MIỄN PHÍ THI CÔNG TỪ 10M2 TRỞ LÊN -CUNG CẤP TẤT CẢ CÁC MẪU CÓ TRÊN 

THỊ TRƯỜNG 

🍀Mang mẫu tư vấn đo đạc tận nơi miễn phí 

🍀Sản xuất theo kích thước và mẫu mà bạn yêu cầu 

🍀Sản phẩm cam kết chuẩn hình 100% 
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🍀Trên 10.000 mẫu có sẵn bạn thoải mái lựa chọn 

🍀Tư vấn phong thuỷ, lên ảnh theo ý, bảo hành tận tâm. 

☎️Gọi ngay hotline hoặc inbox để nhận tư vấn sản phẩm tốt hơn 

👉👉Đặc biệt: Tặng ngay 1 tranh cửa sổ bất kỳ kích thước 40*60 trị giá 350k dành cho 10 

khách hàng đầu tiên dán từ 10m2 trở lên. 

============================== 

 

Link: https://www.facebook.com/tranhphongthuynhatnhat/posts/875248689681824 

3. SALE SỐC CHỈ 650K - TRANH ĐEP NHÀ SANG - HÂN HOAN ĐÓN TẾT 

Chỉ còn hơn 60 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhà mình đã có tranh treo chưa? Nhà nhà 

người người mua tranh sắm sửa để đón Tết rồi, nhà  

Aloha đơn ngập tràn nhưng vẫn luôn đảm bảo điều phối để khách nhận hàng luôn và ngay. Nhà 

mình đặt tranh sớm để nhà Aloha xếp đơn ship luôn nào: m.me/pt.alohacanvasvn/ 

Bộ tranh chỉ 650k, tiếc gì không mua để có nhà đẹp đón Tết.  

https://www.facebook.com/tranhphongthuynhatnhat/posts/875248689681824
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📌 Aloha Canvas cam kết: 

- Sản phẩm như hình 

- Bảo hành 10 năm độ bền 15-20 năm 

- Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đổi trả 1-1 miễn phí trong 7 ngày 

 

4. " TRANH PHÚ QUÝ HỘI LƯU " 

👍 Chất liệu: in uv trên mica cao cấp 

👍 Size: 60x135cm 

📣Bừng sáng không gian thu hút tài lộc, điểm nhấn nổi bật cho ngôi nhà của bạn. 

📣 Khuyến mại kép - Quà tặng độc đáo - Miễn phí cước vận chuyển 

🗓 Áp dụng cho khách đặt hàng từ 15/7 – 15/8 

❤️ Tranh mica tráng gương 3D độc đáo ❤️ 

👍 Công nghệ in uv siêu sắc nét màu sắc chuẩn đẹp 

👍 Khung hình được hoàn thiện thủ công tỷ mỷ cho từng sản phẩm bán ra 

👍 Đa dạng mẫu mã cho đủ loại không gian trang trí 

➡️ Xem thêm mẫu tranh mica tráng gương : https://innamdinh.vn/tranh-mica/ 

➡️ Bộ ba tranh mica độc đáo : https://innamdinh.vn/bo-3-tranh/ 

➡️ Tranh đơn mica tráng gương : https://innamdinh.vn/tranh-don/ 

➡️ Đặt hàng online, nhận hàng, xem hàng trước, ưng ý mới thanh toán. 

Tranh treo tường cao cấp giá xưởng tại IN NAM ĐỊNH 

Liên hệ: 0944.965.366 – 0968.200.162 
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Địa chỉ: 158 Trần Thánh Tông, tp Nam Định (đối diện trường tiểu học Chu Văn An) 

 

5. TRANH DÁN TƯỜNG 3D 👙  

Công nghệ in hiện đại. Một người dán tranh cả làng khen đẹp. Giá in tại xưởng chỉ từ 160k  

👙  Tranh trong ảnh như nào in ra đẹp hơn như thế.  

💥THAY ĐỔI VẺ ĐẸP NGÔI NHÀ 💥ĐÓN TẾT💥BẰNG TRANH PVC CÁN BÓNG CÓ 

KEO TOÀN BỘ MẶT SAU🏆 GIÁ IN CHỈ TỪ 160K 

------------- 

🌴 Đơn giản là SỰ HÀI LÒNG, đơn giản là GIA ĐÌNH, BẠN BÈ đến chơi nhà thấy BỨC 

TRANH KHEN ĐẸP. 

️🥇 Không đắt mà cũng không rẻ quan trọng là chính mình chọn lựa và hài long.  

️🏆 Tranh Ban Thờ,Sơn Thủy Hữu Tình, Mả Đáo Thành Công, Thuận Buồm Xuôi Gió. , Chúc 

mừng năm mới. 

🚵 Anh chị muốn lấy mẩu nào nhắn tin chủ đề tranh vào Tin Nhắn để em nhắn tin cho mọi 

người.  
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👙 Anh Chị ĐẶT HÀNG để lại Mã tranh và SỐ ĐIỆN THOẠI bên dưới để có được Tranh ưng ý 

nhất. 

😎 Số hotline tư vấn, đặt in và thiết kế: 0964089792 (zalo) 

Xưởng In Longhome nhận in trên toàn quốc, in theo khổ riêng trên mọi chất liệu 😊 

Link: https://www.facebook.com/TranhTrangTriBanTho3DHaNoi/posts/3542139309154768 

 

MẪU 21: Mẫu bài content quảng cáo nước giải khát 

1. 🎁 MUA SÁ XỊ - TẾT TRÒN VỊ SUM VẦY 🎁 

Tết này, mua ngay Sá xị Chương Dương để gửi gắm thông điệp “SUM VẦY” đến gia đình, 

người thân, bạn bè. 

 

💌 THÔNG ĐIỆP TẾT TỪ SÁ XỊ CHƯƠNG DƯƠNG “TẾT SUM VẦY CÙNG SÁ XỊ” 

“Sum vầy” bên gia đình, bên bạn bè, người thân có lẽ là điều mà mỗi người mong muốn nhất 

mỗi dịp Tết đến, xuân về. Chính vì vậy, với thông điệp “TẾT SUM VẦY CÙNG SÁ XỊ” trên 

mỗi vỏ lon và thùng Sá xị Tết, chúng tôi muốn gửi gắm đến mọi người lời nhắn nhủ: “Dù có ở 

nơi đâu, dù có làm công việc gì, dù có biết bao khó khăn, Tết này hãy về SUM VẦY bên gia 

đình, người thân, bạn bè, cùng nhau nâng lon Sá xị chúc cho một mùa Tết ấm cúng, đoàn viên.” 

Mong rằng mỗi lon Sá xị đến tay mọi người sẽ khơi gợi lên thông điệp SUM VẦY mùa Tết yêu 

thương. 

https://www.facebook.com/TranhTrangTriBanTho3DHaNoi/posts/3542139309154768
https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_21_Mau_bai_content_quang_cao_giay_dan_tuong
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Link: https://www.facebook.com/cdbecoofficial/posts/248657766592605 

2.  KỶ NIỆM XƯA ĐẰNG SAU HÌNH ẢNH LON SÁ XỊ TẾT 2021  

Nhìn hình ảnh vui nhộn trên thân lon Sá xị Tết, chắc hẳn nhiều người sẽ bồi hồi nhớ lại thương 

hiệu “Sá xị Con cọp” đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân Sài Gòn. Chính hình 

ảnh đặc trưng đó đã được Sá xị Chương Dương làm sống lại trong không khí vui tươi của mùa 

Tết này. Hình ảnh vừa mang tính chất gợi nhớ kỷ niệm xưa vừa mang niềm vui SUM VẦY của 

ngày Tết sẽ đem đến cho Quý khách hàng một trải nghiệm trọn vị Tết xưa. 

 

3. KHÔNG GÌ CẢN BƯỚC BẠN VỀ NHÀ TẾT NÀY! 

Tết 2021 sẽ là một cái Tết đặc biệt, khi hành trình trở về của những người con xa quê ngày càng 

chông chênh bởi nhiều biến động năm vừa qua.  

Là thương hiệu đại diện cho không khí Tết rộn rã, Pepsi hiểu rằng khoảnh khắc sum vầy gia đình 

mới tạo nên niềm vui rộn ràng nơi Tết. Chính vì vậy, mùa xuân này, Pepsi cùng Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức và khởi xướng chương trình "Mang Tết về nhà" 

dành tặng 1.152 vé máy bay khứ hồi, 1.848 vé xe ô tô khứ hồi và các phần quà ý nghĩa cho hơn 

https://www.facebook.com/cdbecoofficial/posts/248657766592605
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3.000 đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn 

về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

Hãy cùng Pepsi "Mang Tết Về Nhà", để Tết này, mọi nhà được sum vầy bên hạnh phúc đoàn 

viên. 

Link: https://www.facebook.com/Pepsivietnam/posts/2188955434570114 

4. ☀️KHỞI ĐẦU NGÀY MỚI - TRÀN ĐẦY SỨC KHOẺ VỚI NƯỚC YẾN SÀO 

SANEST☀️ 

✨Bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức khoẻ với nước yến sào Sanest để vô tư và thoải mái làm 

việc, học tập và tận hưởng cuộc sống.  

✨Nước yến sào Sanest giúp với thành phần chính là Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hoà giúp 

tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống lão hóa, ổn định thần kinh, trí nhớ, kích thích tiêu hóa. Sản 

phẩm dùng được cho mọi lứa tuổi.  

🎁 Sản phẩm đã được bán trên các kênh bán hàng truyền thống tại các đại lý, điểm bán lẻ, kênh 

bán hàng hiện đại tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích. 

https://www.facebook.com/Pepsivietnam/posts/2188955434570114
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Link: https://www.facebook.com/yensaokhanhhoa.com.vn/posts/232333898413931 

5. Tết tới nơi rồi 

 Chị E ơi đừng quên mỗi ngày 2 gói nước ép bưởi để thanh lọc cơ thể, đào thải mỡ thừa lấy lại 

vóc dáng săn chắc chuẩn bị diện những bộ cánh lung linh dịp Tết nha 

🍐 𝙉�̛�𝙤 ̛́𝙘 �́�𝙥 𝘽�̛�𝙤 ̛̉𝙞 𝙂𝙞𝙖 ̉𝙢 𝘾𝙖 ̂𝙣 𝙎𝙖𝙣𝙜𝙖 𝙍𝙚𝙖𝙡 𝙂𝙧𝙖𝙥𝙚𝙛𝙧𝙪𝙞𝙩 𝙑𝙞𝙩𝙖 𝙏𝙤𝙠 𝙏𝙤𝙠🍐 

- Vừa là thức uống ngon giải khát, bổ sung vitamin cho cơ thể, phòng ngừa bệnh tật, vừa giúp 

detox, đào thải mỡ và ngăn chặn tích tụ chất béo trong cơ thể tự nhiên, không gây mệt mỏi - 

Nước Ép Bưởi Giảm Cân Sanga Real Grapefruit Vita Tok Tok quả là một sản phẩm chức năng 

đáng có của các nàng đó ạ. 

- Nước ép bưởi giảm cân Real Grapefruit Vita Tok Tok là một sản phẩm của thương hiệu Sanga 

Hà Quốc đã trải qua kiểm định khắc khe về chất lượng. 
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- Sản phẩm có thành phần tự nhiên nên rất an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng 

🍐Nước ép bưởi giảm cân Real Grapefruit Vita Tok Tok là thức uống giải khát giúp giải nhiệt, 

thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố và cung cấp nhiều vitaminc giúp tăng cường sức đề kháng cho 

cơ thể. 

- các acid amin có torg buoir sẽ phân hủy và đào thải mỡ thừa từ đó hỗ trợ giảm cân và duy trì 

vóc dáng thon gọn 

- Bổ sung vitamin, khoáng chất cho cơ thể, giảm cholesterol, giảm mỡ máu, mỡ gan, bảo vệ tim 

mạch 

- Bên cạnh đó nước ép bưởi còn giúp chống oxy hóa, làm đẹp da, giúp da tươi sáng và trà đầy 

sức sống 

- Hương vị của buoir đỏ chua chua ngọt, dịu thanh nên rất dễ dùng 

🍐 HDSD: 

- Pha 1 gói với 100ml, có thể dùng lạnh hoặc bỏ đá sẽ ngon hơn 

- Mỗi ngày sử dụng 2 gói sau khi ăn 

- Duy trì sử dụng đều đặn mỗi ngày để đạt hiệu quả cao. sau mỗi hộp có thể giảm từ 1-3kg tùy cơ 

địa mỗi người. 
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Link: https://www.facebook.com/moonstore.beutiful/posts/1703721836475040 

 

MẪU 22: Mẫu bài content quảng cáo bao lì xì 

1. 💰💥 ĐỂ MỊ NÓI CHO MÀ NGHE 💥💰 

☝️ BỘ MẪU MỚI RA LÒ SIÊU XỊN XÒ  

❤️#CHUYÊN_SỈ SỐ LƯỢNG LỚN - CÀNG MUA NHIỀU GIÁ CÀNG HẤP DẪN👌 

❤️Hãy để lại dấu ấn của chính bạn bằng phong bao lì xì siêu ấn tượng trong Tết này!!!!!!  

✅Mua #sỉ chỉ từ 1000 cái với giá siêu hấp dẫn!!!  

✅Kích thước: 8cmx16,5cm (bỏ vừa tờ tiền mệnh giá lớn nhất) 

✅Chất lượng giấy chất lượng, được in trên nền giấy Kraft180 và C150, bế, cán màng đầy đủ. 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_22_Mau_bai_content_quang_cao_son_tuong
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👉Nhận #thiết_kế và in riêng theo yêu cầu. 

💰cam kết giá thấp nhất thị trường 

📞 0379.029.823 (Zalo) để mua hàng và báo giá nhanh nhất!!! 

 

 

Link: https://www.facebook.com/groups/chalong2016/permalink/1823130224502890/ 

 

2. MỘT NGÀN CÓ ĐÁNG LÀ BAO - RINH NGAY DEAL KHỦNG LỚN LAO VÔ 

CÙNG🎁🎁🎁 

💥💥💥GIÁ SỐC BỐC LỬA 🔥🔥🔥GIẢM ĐẾN NỮA GIÁ😱😱😱 LẠI ĐƯỢC THÊM 

QUÀ🙀🙀  
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100 cái lì xì chà bá giá có 1k ( 10₫/cái) bạn không nghe nhầm chỉ 10₫/cái lì xì chà bá ưu đãi cho 

sỉ mua từ 2000 cái 😂😂😂 

💯💯💯CAM KẾT TẾT KIẾM THÊM 10 TRIỆU là TRONG TẦM TAY💥💥💥 

👉Và còn 1 VỐN 4 TẶNG  

🎯TẶNG thêm 10 mẫu lì xì động lực 

🎯TẶNG thêm 5 mẫu lì xì lộc vàng 

🎯TẶNG túi nilon kèm theo 

🎯TẶNG luôn 20k phí giao hàng cho đơn hàng từ 2,000 cái 

 

Link: https://www.facebook.com/baolixi9999/posts/3854066321273208 

3. 💕 ĐÔI KHI LỠ HẸN MỘT GIỜ 💕 

💕 LẦN SAU MUỐN BÁN PHẢI CHỜ 1 NĂM 💕 
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Anh chị em nào đang phân vân do dự "CÓ NÊN BÁN BAO LÌ XÌ HAY KHÔNG?" thì tranh thủ 

quất liền vì #Bao_Lì_Xì #Lộc_Phát đảm bảo chuẩn bị vào mùa bao lì xì thì anh em lấy hàng bán 

rất khó và khan hiếm nha 

Sắp tới, tất cả các công ty thương hiệu lớn sẽ tung ra chiến dịch quảng cáo theo trend tết như 

Cocacola, Các nhãn hiệu sữa, dầu gội, tất cả các quán cafe bắt đầu mở nhạc xuân, tất cả mọi 

người sẽ cảm nhận được không khí xuân sang. Và ngay khi đó họ bắt đầu xuất hiện nhu cầu mua 

sắm tết, trend lì xì sẽ được đẩy lên với lượng tìm kiếm cực kì cao vì nhu cầu khá cao. 

 

Vì vậy khi đó tất cả các xưởng đều phải sản xuất hết năng suất vì nhu cầu quá lớn của người 

dùng. Người dùng cần mua lẻ thì các bạn sỉ nhỏ bán được hàng, các bạn sỉ nhỏ bán được hàng thì 

sỉ lớn bán được hàng, sỉ lớn bán được hàng thì đại lý bán được hàng, đại lý bán được hàng thì 

tổng kho bán được hàng. Tất cả mọi cấp trong hệ thống sẽ đều trơn tru và lúc đó tình trạng khan 

hiếm hàng là có thể xảy ra 😭 

Cả nhà hãy quyết đoán lên nhé 👍 

TÓM LẠI 👉 NGƯỜI ĐI ĐẦU LUÔN CÓ LỢI HƠN 

Link: https://www.facebook.com/sibaolixi.vn/posts/718982855178072 



116 
 

116 
 

 

4. 🔥🔥🔥HOT🔥🔥🔥HOT🔥🔥🔥HOT🔥🔥🔥 ƯU ĐÃI BẤT NGỜ - THỜ Ơ LÀ HẾT - 

DUY NHẤT HÔM NAY TẶNG NGAY 100 BAO LÌ XÌ CHÀ BÁ, TẶNG THÊM 10 mẫu 

bao lì xì mạ vàng 9999 khi đăng ký nhập sỉ #BAO_LÌ_XÌ_TẾT 

🎯🎯🎯 LÀM CÔNG CẢ ĐỜI KHÔNG BẰNG KINH DOANH ĐÚNG THỜI💰💰💰 

NHẬP HÀNG GIÁ HỜI - BÁN SIÊU LỜI💰💰💰💰 

💥💥💥💥CAM KẾT TẾT LỜI HƠN 10 TRIỆU TIÊU TẾT VỚI VỐN CHƯA TỚI NỬA 

THÁNG LƯƠNG😱😱😱 

🎯🎯🎯VỐN ÍT LỜI CAO TẠI SAO KHÔNG THỬ❓❓❓ 

❌HỖ TRỢ SHIP ❌TẶNG túi nilon❌TẶNG #bao_lì_xì_mạ_vàng9999 

♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️ 

⛔SHIP COD TOÀN QUỐC 

⛔ĐƯỢC CHỌN MẪU THOẢI MÁI 

⛔ĐƯỢC ĐỔI MẪU 

⛔ĐƯỢC THU HÀNG TỒN 

⛔ĐƯỢC CỘNG DỒN SỐ LƯỢNG 

⛔ĐƯỢC XEM HÀNG TRƯỚC THANH TOÁN SAU 

⛔ĐƯỢC HOÀN TIỀN NẾU GIAO KHÔNG ĐÚNG MẪU 

💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯 

💪XƯỞNG IN BAO LÌ XÌ CHẤT LƯỢNG NHẤT NƯỚC😱😱😱 

❗VỚI HƠN 100 MẪU SẴN CÓ 
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❗CAM KẾT HÀNG CHẤT LƯỢNG GIÁ TẬN XƯỞNG 

❗Ở ĐÂU HỖ TRỢ TỐT HƠN HOÀN TIỀN 

⚠️BÁN HÀNG CHẤT ĐỜI MỚI PHẤT⚠️ 

 

Link: https://www.facebook.com/baolixi9999/posts/3828968830449624 

5. ❌CƯỚI VỢ PHẢI CƯỚI LIỀN TAY KINH DOANH LÀ PHẢI LÀM NGAY BÂY 

GIỜ❌ 

TẾT ĐẾN CẬN KỀ LỀ MỀ LÀ HẾT SỈ MUA THÊM 100 cái bao lì xì chà bá giá có 1k 

(10₫/cái)* 

⭕️Bạn đang là sinh viên❓ 

⭕️Bạn đang kinh doanh online❓ 

⭕️Bạn đang là nhân viên công sở❓ 

⭕️Bạn đang là mẹ bỉm sữa và cần kiếm thêm thu nhập❓ 

⭕️Bạn muốn kiếm thêm thu nhập để có một cái tết ấm no❓ 

https://www.facebook.com/baolixi9999/posts/3828968830449624
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❗❗❗Khi lì xì không chỉ để ĐÓN TẾT mà còn đánh dấu cả tuổi THANH XUÂN.❗❗❗ 

⁉️KINH DOANH LÌ XÌ, TẠI SAO KHÔNG⁉️ 

#Xưởng_lì_xì cung cấp lì xì giá gốc.  

Vốn cực thấp lợi nhuận cực cao  

Mặt hàng dễ bán, ai cũng có nhu cầu sử dụng lì xì ít thì 2-3 xấp(20-30 bao) nhiều thì cả chục 

xấp. chỉ cần bỏ vốn vài trăm nghìn đã có giá sỉ rồi. các bạn nhanh tay liên hệ với xưởng lì xì để 

có nhiều ưu đãi nào 

tặng 50 chiếc bất kỳ cho bạn nào check in, share và mua hàng của xưởng* 

*áp dụng cho sỉ từ 2,000 cái 

⭕️TẶNG TÚI⭕️TẶNG THÊM BAO LÌ XÌ⭕️ 

 

MẪU 23: Mẫu bài content quảng cáo rượu Tết, rượu quê 

1. Sét ly 12 con giáp làm quà biếu Tết, thay lời yêu thương qua lời chúc ❤️    

❌BAO GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG   

hàng độc và lạ ít có khó tìm lại báo giá rẻ nhất thị trường  ( bán hàng chất lượng chuẩn để giữ 

niềm tin từ khách ủng hộ lâu dài ) 🥃🍵❤️ 

✨Hộp tặng lịch sự  

---------- 

- Cam kết đổi mới hoàn toàn khi sản phẩm lỗi. 

- Miễn Phí ship mọi miền. 

- Nhận hàng TẬN NƠI TRÊN TOÀN QUỐC. 

Để biết thêm chi tiết ib e nha ☺️ 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_23_Mau_bai_content_quang_cao_Chocolate
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Link: https://www.facebook.com/groups/1223167264684080/permalink/1345634115770727/ 

2. RƯỢU HỘP QUÀ TẾT 2020 

- Với nhu cầu và thị hiếu ngày càng nâng cao cộng với sự đòi hỏi khắt khe của người tiêu dùng, 

các hãng rượu luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và đáp ứng mọi nhu cầu, nguyện vọng của khách 

hàng. Mỗi năm là một sự thay đổi đáng kể về chất lượng và thẩm mỹ của các sản phẩm hộp quà 

Tết nhằm kết hợp một cách tinh tế và phù hợp giữa văn hóa thưởng thức rượu, tặng quà trong dịp 

Tết với Tết cổ truyền Việt Nam. 

- Cũng như những năm trước, năm nay shop xin giới thiệu đầy đủ các sản phẩm rượu quà Tết 

2020 của các thương hiệu nổi tiếng Thế Giới đến với quý khách hàng: Chivas Regal, 

Glenfiddich, Balvenie, Hennessy, Johnnie Walker, Macallan, Courvoisier, Brandy, Rượu Vang 

Penfolds, Jacobs Creek, Purple Angel, Goerge Wyndham, Rượu phong thủy, 12 con giáp...  

‼️18 + thưởng thức có trách nhiệm. 

----------------------------------------------- 

#RuouNgoaiSaiGon 

Chuyên phân phối các dòng rượu Cognac , Whisky , Whisky Nhật , Rượu Mơ , Rượu Phong 

Thuỷ và rượu Vang nổi tiếng nhất thế giới. 
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Kinh doanh sỉ , lẻ các loại hạt dinh dưỡng và bánh kẹo nhập khẩu các nước. 

⛔Chuyên bán rượu thật chính hãng , duty sân bay các nước, kịch liệt tẩy chay rượu giả, rượu 

kém chất lượng. 

  

Link: https://www.facebook.com/ruoungoaisg.vn/posts/811389272636673 

3. Một bữa tiệc đầm ấm và trang trọng không thể thiếu những chai Vang Ý làm bạn. 

❤️❤️Còn gì ấm áp hơn khi cùng nâng ly cùng trao nhau những lời chúc mắn,những lời hàn 

huyên trò chuyện. 

🍷Được ủ bởi những trái nho thượng hạng 🍇🍇từ vùng đất Italy xinh đẹp lãng mạn, những chai 

vang 𝟔𝟖 𝑽𝒊𝒈𝒏𝒂𝒊𝒐𝒍𝒊 sẽ mang đến những hương vị khó quên. 

Được ra đời từ những năm 1952 - Một loại vang bậc nhất vùng Apulia. Sau hơn nửa thế kỷ, giờ 

đây nhà máy rượu đó không chỉ là lâu đời nhất mà còn là một trong những nhà máy rượu lớn 

nhất và đây cũng là dòng rượu đặc biệt nhất ở vùng đất này🍷 

🥂Một sản phẩm dùng tại gia ngày năm mới hay làm quà biếu Tết đều rất tuyệt vời. 

Inbox ngay để được tư vấn nhé! 

________________________________ 

🌼𝗟𝗨𝗫𝗨𝗥𝗬 𝗚𝗜𝗙𝗧𝗦🌼 

https://www.facebook.com/ruoungoaisg.vn/posts/811389272636673


121 
 

121 
 

CHUYÊN CUNG CẤP QUÀ TẾT DOANH NGHIỆP & CÁ NHÂN 

♻️ Giao hàng miễn phí 

♻️ Sản phẩm chất lượng 

♻️ In logo doanh nghiệp theo yêu cầu 

♻️ Đa dạng các loại rượu - hạt organic - mứt - chocolate tuỳ chọn 

♻️ Đảm bảo chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng 

♻️ Ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu trực tiếp trên đơn hàng 

♻️ Nhận #thiết_kế_giỏ_quà_Tết theo ngân sách khách hàng 

Link: https://www.facebook.com/ruouvangnhapkhauluxurygift/posts/234695491371638 

 

4. QUÀ TẾT TỪ TÂM - HỘP QUÀ XỨNG TẦM 

    🥰𝗦𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗥Ọ𝗡𝗚 - 𝗧𝗜𝗡𝗛 𝗧Ế - 𝗧𝗛𝗨 𝗛�́�𝗧🥰 

‼️Quý khách cần một hộp quà Tết ẤN TƯỢNG để tặng đối tác 

‼️Quý khách cần một hộp quà Tết Ý NGHĨA để tặng bạn bè, người thân, nhân viên. 

𝙇𝙪𝙭𝙪𝙧𝙮 𝙂𝙞𝙛𝙩𝙨 - ĐƠN VỊ CHUYÊN CUNG CẤP QUÀ TẾT CHUYÊN NGHIỆP. 

          ⚠️ Quà TẾT SANG - XỊN - ĐẸP 

          🔻Set Lộc Phát: 𝟏.𝟐𝟔𝟖.𝟎𝟎𝟎 

🌹 01 chai Rượu_Vang_Ý_68_Vignaioli 750ml ~ 14% (nhập khẩu nguyên chai) 

🌹 01 hộp óc chó đỏ nguyên vỏ Mỹ 

🌹 01 hộp Macca Úc  

🌹 01 hộp Hạt điều thượng hạng  
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🌹 Hộp gỗ sơn mài kính sang trọng và đẳng cấp 

🌹 Bộ khui và rót rượu 

🌹Túi xách sang trọng  

Tại 𝙇𝙪𝙭𝙪𝙧𝙮 𝙂𝙞𝙛𝙩𝙨 

♦️Giá rất MỀM, chiết khẩu trực tiếp trên sản phẩm. 

♦️ The Luxury Gifts áp dụng ưu đãi riêng, đầy hấp dẫn dành cho khách đặt hàng SỚM. 

♦️Đối với các doanh nghiệp, chúng tôi nhận in logo MIỄN PHÍ và FREE SHIP tận nơi. 

♦️ Đảm bảo xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu của quý khách hàng. 

♦️Đặt càng nhiều ưu đãi càng lớn 

Link: https://www.facebook.com/ruouvangnhapkhauluxurygift/posts/241285597379294 

5. 🎯 CÓ CASARINI  TIỆC NĂM MỚI THÊM MÊ LY 

Vang Ý tự bao giờ đã đi sâu thẳm vào trong biết bao tâm hồn những người đam mê rượu vang 

của nhân loại.  

Với một phong cách rất riêng và mới mẻ, những chai vang ý không bao giờ làm mất lòng người 

dùng vang. Điển hình là chai Rượu Vang Ý Casarini để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. 

RƯỢU VANG CASARINI 

 Xuất sứ: Ý 

► Vùng làm vang: Puglia 

► Loại vang: Rượu Vang Đỏ 

► Giống nho: Sangiovese và Negroamaro 

► Nồng độ: 14% 

► Dung tích: 750ml 

► Nhiệt độ phục vụ: 16 -18 độ C 

https://www.facebook.com/ruouvangnhapkhauluxurygift/posts/241285597379294
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► Món ăn kết hợp: Các loại thịt đỏ, thịt  nướng. 

► Quy cách: 6 chai/thùng 

--------------------------------------------- 

Phục vụ các nhu cầu từ Cá nhân đến các Đại lý với giá tốt nhất. 

☎️ Chi tiết xin liên hệ: 0886.19.2222 - 070.243.6666 

🌎 Website: Https://ruouvangkimcuong.vn 

 

 

MẪU 24: Mẫu bài content quảng cáo thời trang nữ 

1. 𝐁𝐒𝐓 ĐẦ𝐌 𝐕Á𝐘 𝐒.𝐀.𝐋.𝐄 ĐẾ𝐍 𝟓𝟎% ~ 𝐂𝐔𝐍𝐆 𝐇Ỉ ĐÓ𝐍 𝐗𝐔Â𝐍 𝐕Ề❗❗ 

🌼🌸 Ngoài những mẫu áo dạ, quần jeans nhà NK còn muôn vàn mẫu đầm khiến tim nàng rung 

rinh loạn nhịp vì xuất sắc quá nè... 

Mua từ 2 chiếc được miễn phí vận chuyển nha các chế. Giao hàng tận tay, nàng kiểm tra hàng 

đúng size, đúng màu rồi mình rút ví tính tiền ha🍑🍑 

𝑵𝑲 𝒇𝒂𝒔𝒉𝒊𝒐𝒏 - 𝒕ô𝒏 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄á𝒄𝒉 𝑽𝒊ệ𝒕 

_______________________________ 

https://ruouvangkimcuong.vn/
https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_25_Mau_bai_content_quang_cao_thoi_trang_nu
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𝐓Ế𝐓 𝐕𝐔𝐈 𝐏𝐇Ơ𝐈 𝐏𝐇Ớ𝐈 - ĐỒ 𝐒 𝐀 𝐋 𝐄 𝐂𝐇Ớ𝐈 𝐕Ớ𝐈❗❗ 

👉👉 Tổng hợp tất tần tật các outfit cho chị em công sở diện tới công ty, văn phòng đây 

ạ✨✨ 

Từ những gam màu cơ bản đến bắt mắt, thu hút nhà NK đều có cả. G.i.á s a l e từ 1XX thôi này... 

toàn những thiết kế đẹp tuyệt vời ông mặt giời luôn ạ. Có gắn tem mác NK đầy đủ, chất liệu vải 

nhập khẩu cao cấp từ Hàn khiến chị em không thể ngừng mắt vì thích thú🥰🥰 

𝑵𝑲 𝒇𝒂𝒔𝒉𝒊𝒐𝒏 - 𝒕ô𝒏 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄á𝒄𝒉 𝑽𝒊ệ𝒕  

----————𝐍𝐊 𝐅𝐀𝐒𝐇𝐈𝐎𝐍 ————  

Link: https://www.facebook.com/NKFashion.vn/ 

 

2. TẾT ĐẾN RỒI - CHỌN NGAY CHO MÌNH ÁO DÀI NHÉ 

________𝑯�̀�𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊�̂��́� 𝒌�̂� ́𝒄𝒂𝒐 𝒄�̂��́�_________ 

🎊  Sở Hữu BST Áo Dài Cách Tân Mới Nhất 2021 

  Tô điểm nét đẹp người con gái Việt Nam trong trang phục áo dài truyền thống nhưng được cách 

tân hiện đại. 

https://www.facebook.com/NKFashion.vn/
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🍂 Hàng xuất xưởng FM styLe đẹp từ kiểu dáng đến chất liệu với giá rẻ nhất thị trường nhé!!! 

🍂 Chất liệu thun len nhung và xốp hoa mai trendy cho mùa xuân năm nay 

🍂 Kiêu dáng tay phồng phối nút ngọc cực sang chảnh, thời thượng 

❌ ĐẶC BIỆT_Ưu đãi chỉ dành cho #ONLINE 

✅ Được cấp 𝒎�̃� 𝒕𝒉�̀�𝒏𝒉 𝒗𝒊�̂�𝒏 của Fm với 𝒄𝒉𝒊�̂��́� 𝒌𝒉�̂��́� 𝒄𝒂𝒐 

✅ Hỗ trợ ship COD toàn quốc 

✅ Được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán 

✅ Được đổi nếu sản phẩm bị lỗi hoặc nhầm mã 

Code: 20122846 

---------------------------------- 

Hệ Thống Thời Trang FM STYLE 

🛒 Đặt hàng: ☎️ 0934.974.310 or ibox trực tiếp để được tư vấn cụ thể😍 

 

Link: https://www.facebook.com/fmfashion.vn/posts/745200782782392 
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3. [ NHỮNG MẪU BEST SELLER - TRONG MÙA TẾT] ❤️✨ 

Diện cùng người tình không bao giờ cưới của mình để cùng Xinh trong mùa Giáng sinh nhé! 

 📌 Váy nhung thiết kế cao cấp sang chảnh đính nút ngọc điệu đà 

 📌 Thiết kế chạy cườm ngọc độc đáo không chỉ ở phần cổ mà ở 2 bên phần túi, làm chị em xinh 

lại càng xinh 

 📌Dáng váy thì hết sức chuẩn form rồi miễn bàn về form váy nhà FM nhé! 

👉 Code: 20121101 

- Size: S/M/L 

- Size S (vai 36, eo 64, ngực 84, dài 87, mông 88) 

- Size M (vai 36, eo 68, ngực 88, dài 87, mông 92)  

- Size L (vai 39, eo 72, ngực 92, chiều dài 89, mông 96) 



127 
 

127 
 

 😂 Ưu đãi  

📌 Hỗ trợ ship COD trên mọi nẻo đường 

📌 Được kiểm tra sản phẩm thoải mái trước khi thanh toán  

📌 Được đổi nếu sản phẩm bị lỗi hoặc nhầm mã  

__________________ 

Hệ thống thời trang FM STYLE SHOP 

Đặt hàng: ☎️ 0934.974.310 or inbox trực tiếp để được tư vấn cụ thể 

 

 

Link: https://www.facebook.com/fmfashion.vn/posts/733579307277873 

4. LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ 🌸🌸🌸 
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Cùng ngắm nhìn những em đầm hoa xinh không lối thoát trong bộ LOOKBOOK mới của 

MOXY nàng nhé 💓💓💓💓 

Mỗi mẫu có mỗi vẻ đẹp riêng và chung quy đều sẽ tôn dáng của các chị em mình, hãy cùng điểm 

qua và ghé ngay MOXY nàng nhé 🥰🥰🥰 

5. 𝐒𝐏𝐑𝐈𝐍𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟏 - 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 

⭐ 𝐑 �̣̂� 𝐏 trân trọng giới thiệu BST mới "𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐲" vào những ngày lành lạnh 

gần Tết. Chất liệu tweed pha màu mang lại âm hưởng màu vô cùng mới lạ và sang trọng, hẳn sẽ 

làm bạn yêu thích ❤️ 

⭐ Điều đặc biệt, xin quý khách hàng lưu ý, riêng với SEASON 129 - 𝐑 �̣̂� 𝐏 chỉ sản xuất một 

lần duy nhất tất cả các thiết kế, số lượng cho mỗi sản phẩm tại 1 cửa hàng chỉ vài sản phẩm/ size. 

Xin các bạn thông cảm ❤️ 

SEASON 129 sẽ lên kệ tại tất cả cửa hàng của 𝐑 𝐀 ̣̂ 𝐏 từ 09.01.2021  

⭐ 𝐑 �̣̂� 𝐏 chân thành cảm ơn quý khách hàng và kính chúc quý khách một năm mới An Khang - 

Như Ý, một mùa Tết đoàn viên vạn điều May Mắn nhất ❤️ 

____________________________________ 

Tất cả sản phẩm của 𝐑 𝐀 ̣̂ 𝐏 giá 𝟔𝟓𝟔,𝟎𝟎𝟎 VND  

⭐ Mua hàng tại: 

Https://rapthietke.vn 

Nhập mã 𝐑𝐀𝐏𝟏𝟎 để nhận thêm 10% OFF 

(Áp dụng từ 02 sản phẩm trở lên) 

𝐇𝐨𝐚 𝐊�̀� - Https://rapthietke.us hoặc địa chỉ OFFLINE: 100 Menlo Park Ste 10, Edison NJ 

08837, United States 
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Link: https://www.facebook.com/rapthietke/ 

 

6. 𝐁𝐒𝐓 𝐀̆́𝐎 𝐃�̀�𝐈 𝐓𝐄̣̂ ̆́𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟎 

BST lần này Tiệm muốn đang đến tinh thần truyền thống trong các mẫu áo dài. Được thêu tay tỉ 

mỉ và in trên nền vải lụa, linen rất tinh tế. 💐💐 

Với những thiết kế tâm đắc, được gửi gắm cả khu vườn Mùa xuân trên từng chiếc áo dài đều 

mang không khí Tết của sự ấm áp, sung túc dành tặng các nàng Thơ.🌸🍂🌸 

Tết này nàng hãy cùng mặc áo dài đón Tết cùng nhà Là La. Cùng tô điểm cho những ngày xuân 

thật đẹp trong tà áo dài truyền thống mà lại rất nhẹ nhàng và bay bổng. Và đừng quên hastag 

#huulala các nàng nhé.🌷🌺 

Chúc các nàng một năm mới thật an yên và hạnh phúc.🌼🌻 

🌺 Sài Gòn.  
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Link: https://www.facebook.com/tiemhuulalaa/posts/3042394692450772 

 

MẪU 25: Mẫu bài content quảng cáo thời trang nam 

1. ĐÓN NĂM MỚI CÙNG [SALE CỰC KHỦNG - UP TO 60%] TỪ [BAD HABITS] !!! 

Cả nhà ơiiii !!! 

Đã sẵn sàng đón “Cơn mưa lì xì” 2021 - [SALE UP TO 60%] của Nhà Bad chưaaa 😈🔥 

MỌI NĂM TÌNH TRẠNG MUA SẮM TẾT KHÔNG KỊP GIAO HOẶC VÌ TỐC ĐỘ “CÀN 

QUÉT NHƯ VŨ BÃO” CÁC DỊP SALE, MỌI NGƯỜI NHỚ TRANH THỦ SHOPPING 

ITEMS YÊU THÍCH ĐỂ TRÁNH TRƯỜNG HỢP HẾT MẪU, HẾT SIZE,.. CŨNG NHƯ ĐƠN 

HÀNG ĐƯỢC “CẬP BẾN” TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT NHÉ !!! 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_26_Mau_bai_content_quang_cao_thoi_trang_nam
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GIỜ THÌ GHÉ NGAY STORE GẦN NHẤT HOẶC WEBSITE : Badhabitsstore.vn ĐỂ SẮM 

NGAY OUTFIT “QUẨY” TẾT NÀO 🔥 

(*Các Homies đọc kỹ thông tin bên dưới để tránh sai sót đáng tiếc nhé 😉) 

Sự kiện diễn ra từ : 8/1 - Có thông báo kết thúc sự kiện 

*ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI, ĐƠN HÀNG KHÔNG KỊP ĐẾN TAY, [BAD 

HABITS] SẼ KHÔNG GỌI XÁC NHẬN MÀ TRỰC TIẾP LÊN ĐƠN. CÁC TRƯỜNG HỢP 

SAI SÓT, HỦY ĐƠN,.. VUI LÒNG GỌI HOTLINE HOẶC INB FANPAGE ĐỂ ĐƯỢC GIẢI 

QUYẾT TRONG THỜI GIAN NHANH NHẤT 

Online : https://badhabitsstore.vn (chỉ chốt đơn khi đặt mua hàng tại website) 

APP : [Bad Habits Store] (IOS & ANDROID) 

 

Link: https://www.facebook.com/badhabitsstore/posts/3844707372262786 

2. 👖 TO KICKSTART SOMETHING WITH ADAM 

🎉 Hãy bắt đầu những điều mới trong năm 2021 với bộ sưu tập quần âu của Adam Store, để tạo 

nên một phong cách lịch thiệp, sang trọng thu hút những ánh nhìn từ người đối diện.  
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Quần âu Adam Store: 

🔹 Màu sắc, họa tiết đa dạng phù hợp với nhiều phong cách. 

🔹 Chất liệu tự nhiên mềm mại, thấm hút tốt.  

🔹 Công nghệ dệt tiên tiến giúp sợi vải bền chặt 

🔹 Phom dáng được nghiên cứu tỉ mỉ hình thể người đàn ông giúp tôn dáng và hạn chế khuyết 

điểm 

🔹 Size số quần đa dạng dễ dàng lựa chọn và thích hợp với nhiều hình thể.  

Bắt đầu những điều tuyệt vời với quần âu Adam Store! 

Link: https://www.facebook.com/adamstorethanhhoa/posts/1570585163115261 
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3. Vest, anh có thể mỗi ngày một bộ 

Nhưng em, thì anh một lòng qua từng ngày ❤️ 

🌟🌟Vest Ken mang đến cho quý khách hàng 

những mẫu vest xu hướng mới trong 2021 

Xu hướng vest cuối 2020 đầu 2021 ngày càng tinh giản, hiện đại hơn, các tín đồ thời trang đều 

cảm nhận được sự bùng nổ của những thiết kế mẫu áo vest nam cao cấp. 

🔥Với thiết kế form dáng sang trọng mang tính hiện đại, những mẫu áo vest nam trẻ trung 

thường đi sát theo những chi tiết thiết kế và trào lưu hot nhất hiện nay. 

👑Veston Ken tự tin giúp bạn thay đổi phong cách trở nên hoàn mỹ hơn qua mỗi lần mua hàng. 

VESTON KEN - Xưởng Vest cao cấp tại Sài Gòn 

 



134 
 

134 
 

 

Link: https://www.facebook.com/Vestonken.vestnamhanquoc/posts/1319427221783586 

4. 🕴🕴🕴SỨC HÚT TỪ NHỮNG QUÝ ÔNG MẶC VEST TONE XANH  

Hơn cả một kiểu suit, gam màu mang lại cho các quý ông nhiều sự lựa chọn về độ sáng tối. Mỗi 

cấp độ màu sắc lại thể hiện được hoàn cảnh và thần thái khác nhau. 

☑️Màu navy là thiết kế truyền thống nhất của những bộ suit màu xanh. Chúng là sự lựa chọn 

hoàn hảo cho các dịp quan trọng, các cuộc họp. Cũng có thể ngầm hiểu đang là màu của những 

quý ông vừa thành đạt lại vừa tinh tế, lịch lãm. 

☑️Những màu xanh trung tính hơn đang trở nên khá phố biến trong tủ đồ của mỗi người đàn 

ông thích diện vest. Gam màu này là sự kết hợp tuyệt vời giữa sự trang trọng và nét trẻ trung, 

tươi mới. Vậy nên, các chú rể ngày càng có xu hướng lựa chọn tone màu này cho đám cưới của 

mình. 

☑️Khác với hai tone màu trên, suit xanh nhạt hoàn toàn bật lên sự phá cách của một người đàn 

ông. Màu suit này thích hợp đến những buổi tiệc dân dã hơn, cũng là lựa chọn lý tưởng cho 

những chuyến đi ngày hè đầy nắng.  

📣📣📣 QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT chỉ có trong tháng 3: 

💝Tặng ngay Caravat hoặc nơ lụa khi mua 01 bộ Vest. 

💝Tặng thêm Áo sơ mi cotton lụa khi mua thêm 01 đôi giày da handmade. 

💝Giá chỉ từ 2.500.000VNĐ/ 01 bộ Vest Adam cao cấp. 

https://www.facebook.com/Vestonken.vestnamhanquoc/posts/1319427221783586
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Link: https://www.facebook.com/adamstore.hn/posts/1895607800473461/ 

 

5. NĂM MỚI SẮM VEST NAM THỜI TRANG MỚI NHẤT 2021 TẠI VEST VIỆT 

🆕 Một năm vừa qua của các chàng trai thế nào?  

Bạn đã sẵn sàng cho một năm tiếp theo với nhiều động lực, nhiều điều hứa hẹn chưa?  

🔺 Năm mới thì phải làm mới mình, nâng cấp hình ảnh cá nhân nhằm thêm chất xúc tác để đi 

đến thành công dễ dàng hơn. Dành cho các chàng trai thì tối thượng nhất vẫn là sắm ngay một bộ 

vest để diện lên mình, thể hiện sự mới mẻ, trưởng thành và nghiêm túc nhưng không kém phần 

bảnh bao, giúp bạn luôn tự tin trong mọi tình huống 

🆕 Nếu bạn vẫn chưa có cho mình một bộ vest đẹp phù hợp, hãy đến ngay Vest Việt để tậu cho 

mình một bộ vest nam thời trang mới nhất chỉ với giá từ 900K 

_______________________________ 

VEST VIỆT CHUYÊN VEST NAM MAY SẴN: 

https://www.facebook.com/adamstore.hn/posts/1895607800473461/
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▪Vest nam thời trang. 

▪Vest nam Hàn Quốc trẻ trung. 

▪Vest công sở phong cách. 

▪Vest cưới mẫu mới nhất. 

________________________________________ 

🚩VESTVIET - THƯƠNG HIỆU VESTON MAY SẴN SỐ 1 VIỆT NAM 

 

Link: https://www.facebook.com/www.vestviet.com.vn/posts/2087086394764482 
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MẪU 26: Mẫu bài content quảng cáo túi xách 

1. 📛 #FREE_SHIP #TOÀN_QUỐC #mùa_TẾT 

......"Mấy đời bánh đúc có xương 

Mấy ai xách túi dễ thương như này" 😏 

- Tết này mua sắm thả ga không lo phí ship.  

- Túi xách dành cho Nam, nữ sành điệu và tinh tế. 

- Đơn giản nhưng không đơn điệu. 

- Những mẫu túi không bao giờ lỗi mốt. 

- Chất lượng đặt lên hàng đầu 

- Thông tin chi tiết trong từng hình sản phẩm. 

📍 Khuyến khích ghé trực tiếp cửa hàng để cảm nhận sản phẩm. 

📍𝟏𝟗𝟗𝟐 𝐬 𝐭 𝐮 𝐝 𝐢 𝐨 hân hạnh được phục vụ các bạn! 

𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗𝐀𝐌 - 𝟗𝐏𝐌 

SHIP COD TOÀN QUỐC 

 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_27_Mau_bai_content_quang_cao_banh_ngot
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Link: https://www.facebook.com/1992STUDIO.BAG 

2. 🎉🎉🎉 TẾT GẦN KỀ - SẮM NGAY TÚI VÀ BALO XINH ! 

🔥 GIẢM 10% cho bạn có ngày sinh trong tháng. 🔥 

📍 Hiện #menina có rất nhiều mẫu cho bạn thỏa sức chọn lựa. 

📍 Từ balo, túi xách, túi đeo chéo... 

Nếu bạn đang tìm chiếc túi xách mới để F5 thì nhanh ghé #menina ngay nào! 

--- 

#Menina mở cửa từ 9h30 đến 22h , hằng ngày. 

📞 Hotline: 0902.451.479 - 0767.832.074 ( Viber - Zalo ) 

🏠 Add: 82 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

 

 

Link: https://www.facebook.com/tuixachvicamtaycaocap/posts/1528801713979627 

3. 🏀 NEW ARRIVAL - ĐIỂM NHẤN SAY LÒNG NÀNG 💛 
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☁️ Hôm nay thời tiết dịu dàng hơn chút đỉnh ✨Chọn 1 chiếc túi thật xinh - ấn tượng, rảo bước 

xuống phố thu hút mọi ánh nhìn 💃🏻💃🏻 

❌❌❌Sale Off only từ 1xx k  những mẫu #túi_xách_đẹp Hot trend 2021🔥🔥🔥🔥 

💥 Số lượng mỗi mẫu không còn nhiều nhanh tay ring cho mình những em túi xách đẹp và rẻ 

nhất nhé! 

✅ Túi xách nữ với nhiều kiểu dáng, mẫu mã linh hoạt phù hợp với đi làm, đi chơi. 

🥰 Toàn những mẫu XINH mún XỈU luôn. Các Nàng hãy CLICK đến ảnh cuối cùng. Rất nhiều 

mẫu xinh nữa. 

🔥Inbox ngay cho chúng tớ để được tư vẫn nhé! 

☎️ Hotline / Zalo: 0399105201 

Link: https://www.facebook.com/CiCi-Bags-Chuy%C3%AAn-t%C3%BAi-x%C3%A1ch-

n%E1%BB%AF-114395626962197/ 

4. 🔥SẮM #Túi Tết Không lo hết tiền #ring phong thủy🔥 

------------------------------------------------- 

🔙 Em ơi còn chờ gì đấy nhanh chân sắm #túi xinh  

❗Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho hàng sale 

------------------------------------------------- 

👉🏻Tuyển sỉ, ctv toàn quốc. 

💯 Miễn phí đổi size khi đem đến tại shop, hỗ trợ đổi size trong vòng 7 ngày.  

✔️ Ship hàng COD toàn quốc 

---------------------------------------------- 

✔️Size 20 
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✔️Dây đeo thời trang 

👉🏻 Ảnh thật 100% khác ảnh e hoàn lại tiền ạ 🤣🤣 

------------------------------------------------------------ 

😘 Chính sách chăm sóc khách hàng: 

👉 Giảm 5⃣ % khách hàng gửi feedback 

👉 Ảnh thật 1⃣0⃣0⃣ 

👉Freeship 3 SP COD 

 

Link: https://www.facebook.com/dungnhishop10/posts/606294656475285 
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5. Đ𝑎̣̂�̀� 𝑡ℎ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑙�̛��̛�𝑛𝑔 𝑣𝑒̣̂ ̀𝑟�̉�𝑛𝑔 𝑟�̉�𝑛ℎ chị em mình tranh thủ sắm #Tết nào 

📣📣Điệp khúc SALE #ƯU_ĐÃI_50%++ top sản phẩm #BEST_SELLER nè  

👉Thử nghía xem những sản phẩm hot nhất nhà Ver đây, xem có gì bạn sẽ cần năm nay nào👈 

⚡ �̛�𝐮 đ�̃�𝐢 đ�̂��̀�𝐠 𝐠𝐢�́� các sản phẩm túi ví, balo, thắt lưng chỉ từ #79k 

⚡ Các mẫu giày dép, mắt kính, phụ kiện nam #SIÊU_XỊN_XINH vừa cập bến cũng được sale 

đến #50% chỉ #169k, #199k, #249k 

🎁 #SHIP_COD Toàn quốc và hỗ trợ phí ship cho hóa đơn từ #300k 

📅Chương trình diễn ra từ 𝟬𝟳/𝟬𝟭 - 𝟭𝟭/𝟬𝟭 

📍Áp dụng:  

 🛒Mua trực tiếp tại Cửa hàng 255 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, HCMC - Tel: 028 3925 7948 

 🛒Đặt hàng qua Website https://verchini.com 

Deal ngon như này thì số lượng có hạn lắm nha, chậm tay là mất đó ạ 🔥🔥. 
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Link: https://www.facebook.com/VERCHINI/posts/3666693910053253 

MẪU 27: Mẫu bài content quảng cáo thuốc giảm cân  

1. 🙅❌ Đừng đợi #đến #Tết rồi mới #giảm #mỡ... 

🙅❌ Đừng đợi đến khi có dịp quan trọng rồi mới vội vã dồn ép cơ thể... 

👉 Lấy lại vóc dáng là cả một quá trình... 

💃💃 Không phải cứ bất thình lình là xong 👌 

🌿 🌿 Muốn vừa #AN_TOÀN vừa #ĐẸP_DÁNG thì phải kiên trì sẽ giúp các bạn lấy lại vòng 

eo lý tưởng, thân hình cân đối.🌺 

🌲Cafe giảm cân bên em 🌷 

🌷 chỉ cần 1 liệu trình 10 ngày kiên trì🤗  

💐💐💐Dáng đẹp eo thon 💐💐 

👉Hãy nhanh tay ib cho Em để được tư vấn 

để QUÝ KHÁCH HÀNG yên tâm khi dùng thuốc giảm cân #Cafegiamcan độc quyền của bệnh 

viện #YaheeTháiLan bên em 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_28_Mau_bai_content_quang_cao_tra_sua
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Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=482735329789496&id=10547903418179

6 

2. Tết tới nơi rồi, Giờ làm SAO chị em mình ơi ? 

Bay vèo vèo 5 kí  lấy lại dáng vóc thon gọn ,  cho hội bỉm , sữa đón Tết 2021 !   

 Hỗ trợ giảm cân, giảm bụng, eo thon gọn. 

Thanh lọc cơ thể, làm đẹp da. 

 Bổ Sung năng lượng tích cực. 

        Đừng vì....... Và vì 

Đã thừ dùng nhiều cách nhưng không được như ý. 

Đã quyết tâm đi tập Gym, Yoga nhưng bỏ dở giữa chừng bởi công việc , con cái. 

Ăn theo chế độ trên mạng nhưng đều không giảm được. 

     Tâm sự cùng Cần tây để được tư vấn miễn phí ! 

Mua 3 Tặng 3 ( tặng ngay luôn nhé ) 

   Ưu Đãi  nhân dịp đón tết Tân Sửu ( Trâu  Vàng ) 
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FreeShip toàn quốc  

Giao hàng  trong ngày tại Tp Hcm.  

  Inbox tâm sự cùng em nhé !  

Chần Chừ là TẾT này Sao mà Lung Linh Đây ạ ? 

 

 

 

Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=771655933447840&id=19654271095916

8 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=771655933447840&id=196542710959168
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=771655933447840&id=196542710959168
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3. 💃💃💃DA ĐEP̣ DẮ NG XINH - LUNG LINH ĐŎ́ N TỆ ̆́T🎁🎁🎁 

Chi ̉còn hơn 1 tháng nữa là chúng ta se ̃đón cái Té̂t cỏ̂ truyè̂n của dân to ̣̂ c bên gia điǹh, baṇ bè và 

những người thân thương. Vi ̀mo ̣̂ t cái Té̂t xinh tươi, hãy cùng True Natural ta ̣̂ n hưởng chương 

triǹh ƯU ĐÃI KHỦNG thay áo mới cho làn da đẻ̂ raṇg ngời đón Té̂t nhé! 

🛒𝗠𝗨𝗔 Combo 1 ho ̣̂ p + 01 túi Có̂m HerbSlim Collagen & Slimming Body (ho ̣̂ p hoa ̣̆ c túi) + 01 

Mà̂m ngũ có̂c Herbslim 𝒄𝒉𝒊 ̉ 𝒄𝒐 ̀𝒏 1.880.000 VNĐ (giá gó̂c 2.470.000 VNĐ) 

🛒𝗠𝗨𝗔 Combo 1 ho ̣̂ p + 02 túi Có̂m HerbSlim Collagen & Slimming Body (ho ̣̂ p hoa ̣̆ c túi) + 02 

Mà̂m ngũ có̂c Herbslim 𝒄𝒉𝒊 ̉ 𝒄𝒐 ̀𝒏 2.770.000 VNĐ (giá gó̂c 3.950.000 VNĐ) 

⏰ Áp duṇg từ ngày 07/01/2021 đé̂n ngày 31/01/2021 

#ĐẶ T_MUA_NGAY #SÓ̂_LƯƠṆG_CÓ_HAṆ 

-------- 

♻️ True Natural - Tinh hoa Đông y Vie ̣̂ t - Tá̂t cả vi ̀sức khoẻ của bản thân, gia điǹh và cả co ̣̂ ng 

đò̂ng 

💰Khách nha ̣̂ p si ̉vui lòng inbox đẻ̂ đươc̣ nha ̣̂ n chính sách 

☎️0836 401 013 
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Link: https://www.facebook.com/detoxgiamcanantoan/posts/3550439381714418 

 

 

4🎉🎉 HOT | MINIGAME " GIẢM CÂN ĐÓN TẾT " ‼️ 

Sắp đến Tết rồi bạn ơi ! 

⛔ Thân hình “ quá khổ “  tròn xoe, ục ịch, chọn đồ diện tết mà mãi chẳng vừa bộ nào - cảm 

thấy ngao ngán. 

     Tết cảm thấy thật đáng sợ vì phải đi gặp mọi người, bị hỏi han cười chê chỉ biết trốn nhủi 

trong nhà không dám đi đâu ! 

👉 THẾ THÌ CÒN GÌ LÀ CUỘC SỐNG NỮA ! 

Thay vì chấp nhận điều tồi tệ hãy hành động thay đổi để hạnh phúc hơn . 

💋 THAM GIA THỬ THÁCH “ GIẢM CÂN ĐÓN TẾT “ cùng nhà #Hebe để bức phá, xé bỏ 

hình ảnh quá khứ. 

💃 Trở nên “ lột xác “ với thân hình thọn gọn,  một cơ thể khỏe – đẹp – quyến rũ. Hồi sinh con 

người mới, tinh thần mới, cuộc sống mới cho bạn ! 

- Cam kết 100% có tham gia và tuân thủ hướng dẫn là có giảm. 

- Nhà #Hebe tổ chức cuộc thi với mong muốn để bạn có cơ hội tìm lại chính mình tỏa sáng và 

thành công hơn trên chặng đường mới ! 

- Hơn thế, bạn còn được hiểu đúng về cơ thể, lắng nghe  được “ tiếng nói “ sâu bên trong của cơ 

thể . 

- Cung cấp đầy đủ kiến thức về dinh dưỡng để bạn có thể tự bảo vệ “ sức khỏe vô giá “ của mình 

và của người thân yêu trong gia đình. 

- Đội ngũ huấn luyện viên dinh dưỡng đầy cống hiến và nhiệt huyết, luôn theo sát và đồng hành 

cùng bạn mỗi ngày tới khi bạn đạt được kết quả như ý. 

🌿 THỂ LỆ CUỘC THI : 

Giảm cân lành mạnh qua 4 chỉ số : Cơ - Xương - Mỡ - Nước.  

Không sử dụng thuốc giảm cân, không ép tập thể dục. 

Thành viên giảm các chỉ số nhiều nhất được ban tổ chức đo quét  và công bố thắng giải. 

🎁 GIẢI THƯỞNG  

Giải nhất:  Thẻ Ưu Đãi trị giá 2.000.000 VNĐ khi sử dịch vụ tại Hebe Spa. 

https://www.facebook.com/detoxgiamcanantoan/posts/3550439381714418
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♥️ LỆ PHÍ : 

Phí tham gia : 200k/người. 

⏱ Thời gian diễn ra thử thách: 26/12/2020  -  16/01/2021 

- Ngày 26/12 là cuối tuần, ghé ngay nhà  #Hebe để được điền phiếu tham dự và cân quét các chỉ 

số ban đầu nhé ! 

- Chỉ có 30 vé tham gia , nhanh tay I.N.B.O.X đăng ký  tham gia và giành giải nha 

🌺 Vừa " lột xác " nhanh chóng dễ dành lại có ngay quà tặng làm đẹp từ A tới Z. 

⚡ CHẦN CHỜ LÀ MẤT CƠ HỘI !  

🍂 Hotline : 0899 168 638 

➖ 

Hebe Spa – Nơi Thư Giãn Và Tận Hưởng Những Điều An Yên. 

 

 

 

Link: https://www.facebook.com/hebespavn/posts/2943508222640367/ 

https://www.facebook.com/hebespavn/posts/2943508222640367/
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5. "TÚT" LẠI DÁNG NHON ĐÓN TẾT 

Mùa xuân đang rộn ràng gõ cửa, ai nấy cũng đều tươi vui và tất bật sắm sửa những bộ đồ khoe 

dáng cho ngày Tết. Trong khi đó, bạn lại cảm thấy tự ti, mặc cảm và ngại tiếp xúc với đám đông 

vì bị chê mập mạp, xấu xí? 

Đừng vội thất vọng nhé, chỉ cần gọi tên Herbslim - chắc chắn “nỗi buồn béo phì” của bạn sẽ 

nhanh chóng tan biến trong 1 nốt nhạc! Tết này tự tin và rạng rỡ du xuân đâu có gì khó đúng 

không nào? 

HERBSLIM - VÓC DÁNG HOÀN HẢO, THANH LOC̣ MÕ̂I NGÀY. 

 

👉Bo ̣̂  đôi siêu phả̂m Có̂m và Mà̂m HERBSLIM giải pháp G i ả m c â n Tiêu mỡ Săn cơ An 

Toàn só̂ 1 hie ̣̂ n nay. 

👉HERBSLIM - Bi ́kiṕ làm đep̣ da giữ dáng của rá̂t nhiè̂u người đep̣ nỏ̂i tié̂ng như: Ngoc̣ Trinh, 

Phan Minh Huyè̂n, Quỳnh Nga, Kha Ly, Trương Quỳnh Anh, ... 

👯Thúc đả̂y nhanh quá triǹh tiêu hao năng lươṇg của cơ thẻ̂, đó̂t cháy mỡ dư thừa từ bên trong cơ 

thẻ̂ và các vùng thừa mô mỡ trên cơ thẻ̂ như buṇg, đùi, bá̆p tay, bá̆p chân.. 

👯Haṇ ché̂ há̂p thu dinh dưỡng quá nhiè̂u. Nhanh chóng bài tié̂t các chá̂t dư thừa ca ̣̆ n bã trong cơ 

thẻ̂ ra ngoài. 

👯Sản phả̂m còn giúp giảm cân sau sinh hie ̣̂ u quả mà không ảnh hưởng đé̂n chá̂t lươṇg sữa và 

lươṇg sữa. 

👯Ngoài ra, có̂m DETOX Herbslim còn giúp đep̣ da, chó̂ng lão hóa hie ̣̂ u quả. 
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🌱🌱🌱Thành phà̂n của có̂m giảm cân HERBSLIM: đươc̣ chié̂t xuá̂t hoàn toàn từ nguyên lie ̣̂ u 

thiên nhiên quý hié̂m có nhiè̂u công duṇg rá̂t tó̂t cho sức khỏe như : 

👉Cao sơn trà: Giúp thúc đả̂y tiêu hoá, đưa chá̂t bã thải ra ngoài cơ thẻ̂ giúp phòng ngừa sư ̣há̂p 

thu ̣chá̂t béo dưới da mo ̣̂ t cách hie ̣̂ u quả. 

👉Chè và̆ng: Giải khát, thanh nhie ̣̂ t, tiêu mỡ, giảm cân. 

👉Lá vó̂i: Giúp tiêu hoá thức ăn tó̂t, giảm mỡ máu. 

👉Dây thià canh: Tăng bài tié̂t cholesterol qua đường phân, giảm cholesterol và triglycerid trong 

máu, ha ̣LDL-c, giảm lipid trong máu và trong gan. 

👉Kim ngân hoa: Tăng chuyẻ̂n hoá lipid, làm ha ̣cholesterol máu. 

👉Cartinine (axit amin tư ̣nhiên trong cơ thẻ̂, giúp đó̂t cháy mỡ đẻ̂ taọ ra năng lươṇg). 

 

🌱🌱Thành phà̂n của mà̂m HERBSLIM Gaọ lứt, Mè đen (vừng đen), Yé̂n mac̣h, Đa ̣̂ u đỏ, Đa ̣̂ u 

xanh, Đa ̣̂ u nành, Đa ̣̂ u đen, Sá̆n dây. Là haṭ ngũ có̂c đươc̣ thu hoac̣h khi đaṭ đé̂n đo ̣̂  tăng trưởng tó̂t 

nhá̂t, không quá non, không quá già, đươc̣ thu hoac̣h đúng đo ̣̂ . Những mà̂m ngũ có̂c khỏe maṇh 
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nhá̂t đươc̣ lưạ choṇ ki ̃càng từ các cây ngũ có̂c tươi tó̂t, không có sâu be ̣̂ nh đươc̣ ché̂ bié̂n ngay đẻ̂ 

ngũ có̂c đươc̣ đảm bảo tươi ngon nhá̂t. Mà̂m ngũ có̂c đươc̣ trò̂ng ở các trang traị sac̣h, không sử 

duṇg các chá̂t tăng troṇg, hay đo ̣̂ t bié̂n gen đẻ̂ taọ ra những mà̂m ngũ có̂c sac̣h và tó̂t cho sức 

khỏe. Đò̂ng thời thành phà̂n của Mà̂m ngũ có̂c Herbslim không sử duṇg chá̂t bảo quản, chá̂t taọ 

mùi vi ̣ … 

 

Ngoài ra HERBSLIM không chứa bảo quản, không chứa các chá̂t nguy hiẻ̂m cho cơ thẻ̂ nên có 

thẻ̂ hoàn toàn yên tâm sử duṇg trong thời gian dài mà không gây bá̂t kỳ tác duṇg phu ̣nào cho cơ 

thẻ̂. 

🥰♂️🥰♂️🥰♂️ CÁCH SỬ DUṆG: Nên ké̂t hơp̣ uó̂ng có̂m với mà̂m ngũ có̂c Herbslim đẻ̂ cho ké̂t quả 

tó̂t nhá̂t, sau khi đaṭ đươc̣ só̂ cân na ̣̆ ng mong muó̂n, uó̂ng mõ̂i ngày đẻ̂ duy tri ̀só̂ cân na ̣̆ ng lý 

tưởng. 

 

👉Đươc̣ công ty True Natural phân phó̂i đo ̣̂ c quyè̂n taị Vie ̣̂ t Nam. 

----------------- 

♻️ True Natural - Tinh hoa Đông y Vie ̣̂ t - Tá̂t cả vi ̀sức khoẻ của bản thân, gia điǹh và cả co ̣̂ ng 

đò̂ng 

 

Link: https://www.facebook.com/detoxgiamcanantoan/posts/3531797393578617 

 

MẪU 28: Mẫu bài content quảng cáo wedding 

1. ⚡ ⚡ VUI TẾT TÂN SỬU - CHỤP HÌNH NHƯ Ý 

 🔥GÓI CHỤP TẾT MẸ BẦU XINH - ƯU ĐÃI Chỉ #1.260.000 (1̶.̶8̶0̶0.̶̶0̶0̶0đ) 

Tư vấn ngay: m.me/suristudio.vn 

Chụp ảnh bầu là cầu nối giúp mẹ lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào - vô giá khi có con. Đặc 

biệt hơn là trong dịp Tết 2020 này, Suri gửi tặng mẹ bầu ưu đãi cực HOT - lưu giữ kỷ niệm mẹ 

bầu tuyệt đẹp chỉ với 1.260.000 duy nhất trong tháng 1/2020. 

✴️CHI TIẾT GÓI CHỤP✴️ 

https://www.facebook.com/detoxgiamcanantoan/posts/3531797393578617
https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_29_Mau_bai_content_quang_cao_wedding
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♦️ Sản phẩm: 

+ 10 ảnh 15x21cm 

+ 01 album lưu ảnh 

+ Copy file đã chỉnh sửa 

+ Voucher giảm 20% gói chụp sơ sinh 

♦️ Make-up, làm tóc cho mẹ bầu 

♦️ 03 Bộ trang phục 

♦️ 03 Bối cảnh chụp 

♦️ Thời gian chụp: 2 TIẾNG 

✅ Chương trình ưu đãi áp dụng từ 1/1/2021-. 

✅ Giá ưu đãi áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

✅ Thứ 7, chủ nhật giữ nguyên giá. 

👉 Đặt lịch chụp ngay tại đây: m.me/suristudio.vn 

👉 Đừng bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh bầu với những concept tuyệt đẹp tại Suri Studio trong dịp Tết 

Canh Tý này bạn nhé! 

--------- 

4 LÝ DO NÊN CHỤP ẢNH TẠI SURI STUDIO 

♦️ +100 Concept độc đáo, mới lạ, thay đổi theo thời gian. 

♦️ Dịch vụ chu đáo, tận tâm. 

♦️ Chi phí hợp lý, đa dạng bối cảnh chụp. 

♦️ Ekip chuyên nghiệp, với +10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chụp ảnh. 

------------------------------------------ 
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SURI STUDIO - HỆ THỐNG ẢNH VIÊṆ CHO BÉ VÀ GIA ĐÌNH SỐ 1 VIỆT NAM. 

 

 

Link: https://www.facebook.com/suristudio.vn/posts/3539150256156231/ 

2. 🎉  Tết 2021, hãy lưu giữ những khoảnh khắc vô giá cùng những người thân yêu trong 

gia đình mình cùng #DinoStudio các bạn nhé ! 

☑️  Gói chụp Tết Gia đình ưu đãi giá 1tr vnd (đã bao gồm trang phục cho bé 1 tuổi) 

☑️  Gói chụp Thôi Nội cho bé ưu đãi giá 800,000vnd (đã bao gồm trang phục cho bé 1 tuổi) 

☑️  Các gói chụp khác vui lòng nhắn tin cho page các bạn nhé. 

------- Sản phẩm bao gồm: ------- 

🎁  01 Ảnh ép gỗ cao cấp khổ 40x60cm 

🎁  Album 10 ảnh lẻ 13x18 cm 

🎁  Copy toàn bộ ảnh gốc và ảnh chỉnh sửa 

🎁  Thời gian chụp 1h 
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---------------------------- 

Phim trường Dreamy Concept của DinoStudio là phim trường duy nhất ở ĐÀ NẴNG có dịch vụ 

chụp ảnh gia đình, trẻ em, studio cưới , profile, chân dung ... all in one.  

Chi tiết xin liên hệ  

📌 DinoStudio: 46 Ông Ích Khiêm - ĐÀ NẴNG 

📌 Dreamy Concept:  76/2 Nguyễn Thị Minh Khai (đậu xe ô tô được) 

☎️ Hotline:  0914286003 (Mr Quốc Hưng) 

 

Link: https://www.facebook.com/202918276424303/posts/3546925395356891/ 

3. 🎉 CƯỚI NGAY KẺO TẾT!!!!! 🎉 

Tiệc cưới chỉ từ 3.400.000đ/bàn 

➖➖➖➖ 

“Bao ngày nhàn rỗi chẳng cưới, giờ Tết đến chân rồi mới lại cưới là sao?  

🌞 Người ta vẫn hay đùa với nhau bằng những câu nói dí dỏm như vậy cho những đám cưới 

những ngày cận tết. Vì những đám cưới trong thời điểm này phải nói là tất bật hơn những tháng 
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khác trong năm rất nhiều. Tuy vậy sẽ thật là tuyệt vời nếu trong những ngày xuân lại có thêm tin 

mừng, chẳng thể nào diễn tả được cái cảm xúc “Đầu năm đám cưới, cuối năm thêm người” nó 

tuyệt vời như thế nào của những đám cưới đặc biệt này.  

💥 Để tết này không còn khoảng cách, các cặp đôi còn chần chừ gì mà không lên ngay kế hoạch 

về chung một nhà cùng nhau nào.  

💝 Nhận trọn các ưu đãi cùng Grand Palace thay ngàn lời chúc yêu thương nhân dịp tết đến 

xuân về với gói ưu đãi All In One giá chỉ từ 3.400.000đ/bàn:  

🔸 Đặt 10 Bàn tặng 1 bàn 

🔸Tặng 100% bia Heneiken hoặc bia Budweiser (*) 

🔸Tặng màn hình LED và Màn sao sân khấu 

🔸 Tặng gói chụp hình Pre Wedding trị giá 10.000.000đ 

🔸Tặng Voucher tiền mặt lên đến 10.000.000đ 

🔸 Tặng 100% gói trang trí chuẩn 

📣 Chương trình áp dụng từ 01/04/2020 - 31/03/2021 cho các tiệc tổ chức từ thứ 2 đến thứ 6, 

trưa thứ 7 và trưa Chủ nhật. 

🙌 Chi tiết ưu đãi: https://bit.ly/2Sa0mqC 

➡️ Inbox ngay cho Page để được nhận tư vấn 

#Grandpalace #Wedding #Convention #yearendparty 

------------------------------------ 

GRAND PALACE CONVENTION & WEDDING CENTER 

🏰 142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. HCM 

☎️ 028 3811 8181 - Hotline: 0915 405 719 
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💻 Website: grandpalace.com.vn 

 

Link: https://www.facebook.com/grandpalace.com.vn/posts/2771639312897826/ 

 

4. Chụp ảnh Tết SOPHIA STUDIO 

Cứ mỗi dịp Tết về con cháu trở về sum họp cùng ông bà, cha mẹ trong ... Cho đến hôm nay, ý 

nghĩa Tết đoàn viên, Tết sum họp vẫn còn vẹn nguyên ... cả #giađình quây quần bên nhau dọn 

dẹp nhà cửa, và đặc biết ko thể quên lưu giữ nhưng tấm #ảnhgiađình kỉ niệm đặc biệt trong năm 

này kỉ niệm 10 năm ngày cưới. 

- Sophia  xin chúc mừng các qúy khách hàng 1 năm mới tràn ngập hạnh phúc, vạn sự như ý . 

cảm ơn sự tin tưởng của quý khách trong 1 vừa qa. 

=========== 

CHI TIẾT CÁC GÓI DỊCH VỤ: 

1. Link Website: https://bit.ly/2nWe9Ut  

2. Link Facebook: https://bit.ly/2njct7s  

=========== 

https://www.facebook.com/grandpalace.com.vn/posts/2771639312897826/
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𝐒𝐎𝐏𝐇𝐈𝐀 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎 

H.O.U.S.E: 56 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy – Hà Nội 

Hotline: 096.316.7985 

 

Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=274637225909162&story_fbid=22486983318363

65 

5. "Ngoài kia đám cưới linh đình 

                 Bao giờ mới đến lượt mình đây Anh!" 

💝KM CƯỚI 2021 - THÊM TOPPING QUÀ TẶNG KHỦNG💝 

Combo 1: TRANG TRÍ CƯỚI + HỎI CHỈ 9.5TR 

Combo 2: TRANG TRÍ CƯỚI VIP CÓ NHÀ RẠP CHỈ TỪ 10.2TR 

---------GÓI TRANG TRÍ GỒM------------- 

️🏑01 phông lụa cơ bản  

️🏑02 biển tên cưới + hỏi 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=274637225909162&story_fbid=2248698331836365
https://www.facebook.com/permalink.php?id=274637225909162&story_fbid=2248698331836365
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️🏑01 cổng hoa lụa 

️🏑06 bộ bàn ghế Chiavari 

️🏑02 trụ hoa lụa 

️🏑Ấm chén, khay cupcake, lọ hoa bàn, khăn trải bàn cùng tone 

-------TOPPING QUÀ TẶNG------- 

➡️Tặng gói trang trí cầu thang hoặc biển tên Welcome bằng hoa lụa với hợp đồng trên 10 triệu. 

➡️Tặng trang trí phòng tân hôn khi KH đặt trang trí cưới trọn gói cả 2 nhà trai, gái. 

➡️Tặng tráp xin dâu khi đặt tráp ăn hỏi (7,9) trước 02 tuần. Tặng thêm pháo phụt, túi chữ hỷ 

chia quà, bao lì xì lễ đen, bao lì xì đội bê tráp. 

Điều kiện áp dụng: 

- Áp dụng với báo giá lẻ. 

- Không áp dụng 2 khuyến mại cùng lúc. 

- Trang trí trọn gói bao gồm phông, cổng, bàn ghế (không áp dụng cho nhà rạp). 

.................................................... 

CÔNG TY SỰ KIỆN VENUS 

☎️ 024.6662.8567 (giờ hành chính) 

📞 Hotline: 0934168796 | 0972 263 355 

⛪ Đầu ngõ 133 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội (Có chỗ để ô tô) 
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Link: https://www.facebook.com/cuoihoivenus/posts/2770727286472919 

MẪU 29: Mẫu bài content quảng cáo chăn, ga gối, nệm 

1. 𝑴𝒂̣̂�̃� 𝒅𝒓𝒂𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒆̆́ 𝒚𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒆̣̂ ̆́𝒕 2021 

𝐃𝐫𝐚𝐩 𝐭𝐡𝐮𝐧 𝐇�̀�𝐍 𝐐𝐔�̂��́� - 𝐂𝐡𝐮𝐲�̂�𝐧 𝐬�̉� & 𝐥�̉� 𝐭𝐨�̀�𝐧 𝐪𝐮�̂��́�  

𝐇�̀�𝐧𝐡 𝐭𝐡�̣̂�𝐭 𝐭�̛̣� 𝐜𝐡�̣�𝐩 - 𝐤𝐡�̂�𝐧𝐠 𝐜𝐡�̉�𝐧𝐡 𝐬�̛̉�𝐚 - 𝐡�̀�𝐧𝐡 𝐬𝐚𝐨 𝐡�̀�𝐧𝐠 𝐯�̣̂�𝐲 𝐧𝐡𝐚 𝐤𝐡�́�𝐜𝐡 

𝐁�̉� 𝐬�̉� 𝐭𝐨�̀�𝐧 𝐪𝐮�̂��́� 𝐜𝐡𝐨 𝐜�̛̉�𝐚 𝐡�̀�𝐧𝐠 & 𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 

✈ 𝐂𝐡�̂��́� 𝐭𝐡𝐮𝐧 𝐝�̀�𝐲 𝐝�̣̆�𝐧 , 𝐬�̛̀� 𝐯�̀�𝐨 𝐦�̣�𝐧 & 𝐦�́�𝐭 𝐭𝐚𝐲 𝐜�̛̣�𝐜 𝐭𝐡�́�𝐜𝐡  

👉 𝐆𝐢�́� 𝐥�̉� : ( �́�𝐩 𝐝�̣�𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡�́�𝐜𝐡 𝐦𝐮𝐚 𝐱�̀�𝐢 , 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐡�̀�𝐧𝐠 𝐭�̣̂�𝐧 𝐧�̛�𝐢 & 𝐭𝐡𝐮 𝐭𝐢�̂��̀� 𝐭�̣̂�𝐧 𝐧𝐡�̀�) 

🎯 𝐌𝟐×𝟐𝐦 : 𝟏𝟔𝟎𝐤/𝐛�̣̂�  

🎯 𝐌𝟒×𝟐𝐦 : 𝟏𝟔𝟓𝐤/𝐛�̣̂� 

🎯 𝐌𝟔×𝟐𝐦 : 𝟏𝟕𝟎𝐤/𝐛�̣̂�  

🎯 𝐌𝟖×𝟐𝐦 : 𝟏𝟖𝟎𝐤/𝐛�̣̂�  

🎯 𝐍�̣̂�𝐦 𝐜𝐚𝐨 𝟐𝟎+𝟐𝟓 𝐜𝐦 +𝟏𝟎𝐤 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_30_Mau_bai_content_quang_cao_quan_an
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👉 𝐏𝐡�́� 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐭�̀�𝐲 𝐤𝐡𝐮 𝐯�̛̣�𝐜  

📍𝐇�̀�𝐧𝐠 𝐠𝐢�̣̆�𝐭 𝐡𝐚𝐲 𝐱�̀�𝐢 𝐫�̂��̀� 𝐦𝐢�̂��̃� đ�̂��̉� 𝐭𝐫�̉� 𝐧𝐡𝐚 𝐤𝐡�́�𝐜𝐡 

Link: https://www.facebook.com/114032637138684/posts/171478878060726/ 

 

2. 🎈🎈🎈🎈🌸𝐓𝐫ọ𝐧 𝐁ộ 𝐒ư𝐮 𝐓ậ𝐩 Đó𝐧 𝐓ế𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟏🌸  

DÒNG LỤA COTON SATTIN SIÊU MÁT MỊN ĐÓN TẾT 2021 

✨Thiết kế với đủ màu sắc phù hợp cho 4 mùa Đông Xuân Hạ Thu đến từ Lavender. Rất phù 

hợp với mọi không gian nội thất, phong cách kiến trúc của hầu hết gia đình người Việt. 

🌸Đến Cửa Hàng Gần Nhất Với Bạn, Để Cùng Lavnder Mua Sắm Trang Trí Phòng Ngủ Cho 

Gia Đình Trong Vụ Mùa Đông Xuân ,Cho Không Gian Thêm Ấm Cúng và Sang Trọng🌸 

🔥Để Lại Cmt hoặc Sdt để nhận được giá sale và chăm sóc tận tình từ Lavender. 

-------------------------------------- 

🎈Hệ thống Lavender - Chăn Drap Hàn Quốc : 

Giờ mở cửa từ 8:30 Sáng - 9:30 Tối 

https://www.facebook.com/114032637138684/posts/171478878060726/
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Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=283024841874918&story_fbid=16817697453337

47 

3. Ai ơi gió lạnh gần kề 

Bao nhiêu lớp ai không bằng “love” Chăn ga gối nhà Elyby ạ  😚😚😚 

Được làm hoàn toàn từ bông sữa non tự nhiên 100% không qua xử lý hóa chất mix cùng xơ tơ 

tằm hảo hạng, ruột bông nhà Elyby nổi tiếng về độ mềm mịn, tơi xốp, siêu nhẹ mà khả năng giữ 

nhiệt cứ phải gọi là "đỉnh của chóp" luôn. 

☑️ Vỏ bảo vệ ruột bông là sự kết hợp của sợi cotton 100s dày dặn và công nghệ dệt gấm chìm 

hiện đại hạn chế tối đa việc xổ bông đồng thời mang lại giá trị thẩm mỹ cao.  
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☑️ Thiết kế dây buộc mỗi góc và cạnh giúp cho vỏ chăn và ruột chăn không bị xô lệch trong quá 

trình sử dụng. 

☑️ Tặng túi dệt bảo vệ môi trường chất liệu than hoạt tính chống ẩm mốc trị giá 

60.000vnd/chiếc để khách yêu dễ dàng bảo quản sản phẩm. 

❎ Lưu ý: Vì là dòng bông tự nhiên nên quý khách tuyệt đối không giặt nước giúp shop nhé. 

Giặt khô hoặc phơi nắng gắt là được ạ vì khả năng kháng khuẩn của bông cực tốt. 

💁♀️ Các thượng đế chỉ cần 📞 0936.500.059 hoặc ib thầm kín cho chúng em, hàng sẽ được 

chúng em ship tận giường bất chấp thời tiết luôn ạ ❤️. 
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Link: https://www.facebook.com/changagoielybyhaiphong/posts/4776789349061816 

 

4. 🎉 Đón năm mới 2021 bên gia đình nhỏ và đắm chìm trong những bộ chăn ga siêu mềm mại 

và ấm áp của Everon có lẽ sẽ là điều ai ai cũng mong muốn 🥰 

🥰Thật đúng lúc! Cơ hội mua sắm với chương trình khuyến mại giảm giá + 🎁 Quà tặng siêu hấp 

dẫn đã đến. Nhanh tay cùng Everon Tân Mai lựa chọn ngay cho gia đình mình những set chăn ga 

gối thật đẹp mắt và trải nghiệm những phút giây thư giãn tuyệt vời trong kì nghỉ tết sắp tới nhé 

Xem ngay bộ sưu tập đầy đủ các mẫu tại: https://everon.online/.../bang-gia-bo-suu-tap-chan-ga-

goi... 

Quà tặng Tết 2021 dành cho các đơn hàng mua bộ chăn ga Everon từ 3000K - 10.000K 

- Bình giữ nhiệt cao cấp 

- Gối cổ chữ U 

- Khăn mặt sợi tre 

🎁 Hóa đơn > 10.000K tiếp tục nhận thêm Siêu Quà New Years: Bộ hộp thủy tinh Glasslock cao 

cấp 

👉Inbox ngay để biết thêm chi tiết về chương trình KM: m.me/Everontongdaily 

______ 

MỌI THÔNG TIN ĐẶT HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ: 

📞 Hotline (Zalo): 0981 331 386 - 0966 139 619 - 0913 260 753 

🛒 Website: https://everon.online 

🏬 Địa chỉ: Everon, Số 1 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội (ngay ngã tư Tân Mai - Kim Đồng - 

Trương Định) 

Link: https://www.facebook.com/1190887087685659/posts/3583656465075364/ 

https://www.facebook.com/changagoielybyhaiphong/posts/4776789349061816
https://www.facebook.com/1190887087685659/posts/3583656465075364/
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5. 🥰 Sắp đến Tết rồi! Về nhà rất vui 🥰  

🎊 Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đã sang năm mới rồi, hãy cùng Everon Tân Mai chuẩn bị sắm 

sửa cho năm 2021 những bộ chăn ga đẹp nhất dành cho chiếc giường ngủ của mình nhé🎉 

🥰 Thời cơ đã đến, cơ hội mua sắm giá "Siêu Hời" dành cho những bộ chăn ga gối Everon mới 

nhất vừa được ra mắt và Rinh về các phần quà vô cùng đáng yêu dành cho gia đình mình!🥰🎁 

Xem ngay bộ sưu tập đầy đủ các mẫu tại: https://everon.online/.../bang-gia-bo-suu-tap-chan-ga-

goi... 

Quà tặng Tết 2021 dành cho các đơn hàng mua bộ chăn ga Everon từ 3000K - 10.000K 

- Bình giữ nhiệt cao cấp 

- Gối cổ chữ U 

- Khăn mặt sợi tre 

🎁 Hóa đơn > 10.000K tiếp tục nhận thêm Siêu Quà New Years: Bộ hộp thủy tinh Glasslock cao 

cấp 

👉Inbox ngay để biết thêm chi tiết về chương trình KM: m.me/Everontongdaily 

______ 

MỌI THÔNG TIN ĐẶT HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ: 

📞 Hotline (Zalo): 0981 331 386 - 0966 139 619 - 0913 260 753 

🛒 Website: https://everon.online 

🏬 Địa chỉ: Everon, Số 1 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội (ngay ngã tư Tân Mai - Kim Đồng - 

Trương Định)  
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Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1681407145421125&story_fbid=2846242888937

539 

MẪU 30: Mẫu bài content quảng cáo trang sức 

1. ✔️✔️TẾT 2019 Đến nơi rồi Anh Em đã có VÒNG Đeo chưa............ ‼️‼️ 

😲😲ĐỪNG GIẬT MÌNH HÃY SẮM NGAY DÂY CHUYỀN MẠ VÀNG CAO CẤP 

"XỊN ĐÉT" 👍👍👍 

👉👉👉ĐẶC BIỆT: TẶNG NGAY 1 #LẮC TAY TỲ HƯU PHONG THUỶ ĐÍNH ĐÁ CAO 

CẤP KHI MUA 1 SẢN PHẨM 

😘 Sở Hữu Bộ Sưu Tập Những Siêu Phẩm Hót Nhất Hiện Nay 💓💓 

🛠 Chất Liệu Sản Phẩm: Bạc 925 mạ 3 lớp vàng 18k và đã được phủ nano Chống Nước Tuyệt 

Đối  

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_31_Mau_bai_content_quang_cao_ca_phe
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⛓ Dây Chuyền Rất Chắc Chắn - Màu sắc Như Vàng 18K 24k italy đem lại cho người dùng sự 

Sang Trọng - Lịch Lãm 

💥 Chế Độ Bảo Hành: 

🎖 Bảo Hành 12 tháng, 1 : 1 nếu có lỗi do nhà sản xuất  

🎖 Đổi Trả - Hoàn Tiền trong vòng 30 Ngày Không Cần Lý Do 

🎖 Cam Kết Sử Dụng 2-3 năm Vô Tư về màu sắc 

🚚 Giao Hàng Siêu Tốc Toàn Quốc - Kiểm Tra Hàng Trước Khi Thanh Toán 

=========================== 

✳✳ CHÚ Ý CHỈ #SALE TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN✳✳ 

🏣 ĐỊA CHỈ XƯỞNG : NGÕ 254 LĨNH NAM - HÀ NỘI 

🏣 ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG : 286 Nguyễn Xiển - Hà Đông - Hà Nội 

HOTLINE : 0338 246 933 

 

Link: https://www.facebook.com/xuongtrangsucdephn/posts/2229585863984159/ 
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2. 💥💥TƯNG BỪNG KHUYẾN MẠI ĐÓN NĂM MỚI 🥂 

🎁[[SALE UP TO 15- 30%] cho tất cả trang sức. 

🎁[[TẶNG THÊM] vòng đá phong thủy cho đơn hàng trên 10 Triệu. 

🎁[MIỄN PHÍ] làm mới, đánh bóng trang sức cũ khi khách hàng đem đến tại cửa hàng. 

💥Chương trình từ 1/1 đến 05/01/2021. 

- Phụ nữ hiện đại không chỉ có sắc đẹp mà còn trang bị cho mình tài năng không kém đấng mày 

râu. Chính vì vậy, trang sức thiết kế - hàng hiệu nhập khẩu là một tuyệt tác giá trị và là biểu 

tượng hoàn mỹ, nâng tầm “vị thế” và “tiếng nói” người phụ nữ hiện đại. 

- Thấu hiểu những điều này #Vangkimcuong mang đến BST tổng hợp những mẫu trang sức nữ 

đẹp nhất, hoàn hảo nhất dành tặng chị em trong dịp Tết 2021 năm nay- với thiết kế sang trọng 

khẳng định đẳng cấp của quý cô hiện đại. 

 

Link: https://www.facebook.com/vangkimcuongvn/posts/3566555016714876 

 

https://www.facebook.com/vangkimcuongvn/posts/3566555016714876
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3. 🏮| 𝑬𝒂𝒓𝒓𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝑻𝑬𝑻 2021 | 🎏 

✨BST khuyên tai đón Tết nhà Aurora, các mẫu hot hit cháy hàng đã về thêm ngập tràn cho 

nàng mua sắm thỏa thích. Giá lại siêu yêu ✨ 

▪Chất liệu: Bạc 925 bền màu, không gây kích ứng da. 

▪Giá chỉ từ 9x. 

📣Hóa đơn trên 150k tặng cặp tóc hot trend Hàn Quốc trị giá 40k. 

___________________________________________ 

💎AURORA - ACESSORIES & MORE 

▪ Address: 66/162 Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng 

▪ Hotline: 092 375 2289 

▪ Ship COD toàn quốc (Hoá đơn trên 300k FREESHIP) 

THANK YOU FOR CHOOSING US!! 
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Link: https://www.facebook.com/423684314439898/posts/1980171598791154/ 

 

4. 🎉PHÚC LỘC THỌ TRÊN TRANG SỨC NGỌC TRAI🎉 

(Bộ sưu tập độc đáo ngày Xuân) 

--- Lần đầu tiên bộ Tam Đa Phúc Lộc Thọ được đưa lên trang sức ngọc trai với chất liệu sang 

trọng và tinh xảo, khiến hình ảnh Phúc Lộc Thọ không chỉ mang mong ước hạnh phúc tài lộc, mà 

còn thể hiện gu thẩm mĩ tinh tế, hòa quyện với tâm thức dân gian--- 

======================= 

🎁 Tết đến Xuân về, ai ai cũng mong cầu một năm đầy Phúc - Lộc - Thọ. 

🎁Vì sao dân gian xưa nay vẫn lấy hình mẫu “bộ ba” Phúc Lộc Thọ để trang hoàng nhà cửa, 

nhất là vào mỗi dịp Tết? 

======================= 

🍀 Chuyện kể rằng Phúc - Lộc - Thọ là ước nguyện mùa Xuân mà vua Nghiêu ngày xưa đã ban 

lời chúc cho trăm họ, nằm trong ba chữ Tam Đa: Đa Phúc, Đa Lộc, Đa Thọ. 

🍀 Vì vậy hình ảnh Phúc Lộc Thọ luôn được nghĩ đến mỗi khi trang trí nhà cửa và mỗi dịp 

Xuân về. Và bây giờ, đồ trang sức ngọc trai cũng được khảm vàng ba chữ Phúc Lộc Thọ. 

🍀 Chất liệu vàng khiến cho chữ khắc nổi bật trên nền ngọc trai lóng lánh, làm cho hình ảnh 

Phúc Lộc Thọ nổi rõ và tỏa sáng hơn trong tâm trí. Đây là tác dụng thúc đẩy sự hiện thực hóa 

Phúc Lộc Thọ đến nhanh hơn cho người đang mong ước. 

🍀 Lần đầu tiên bộ Tam Đa được đưa lên trang sức ngọc trai với chất liệu sang trọng và tinh 

xảo, khiến hình ảnh Phúc Lộc Thọ không chỉ mang mong ước hạnh phúc tài lộc, mà còn thể hiện 

gu thẩm mĩ tinh tế, hòa quyện với tâm thức dân gian. 

Ba chữ Phúc - Lộc - Thọ được khảm vàng trên nền ngọc trai, là hai “chất liệu vàng” không bao 

giờ lỗi mốt trong lĩnh vực trang sức. Điều đó khẳng định chắc chắn niềm tin Phúc Lộc Thọ, như 

một “đảm bảo vàng”, sẽ đến với chủ nhân bộ trang sức. 

https://www.facebook.com/423684314439898/posts/1980171598791154/
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🍀 Mặt dây chuyền PHÚC tỏa sáng trước ngực, đôi bông tai lung linh chữ LỘC hay chiếc nhẫn 

ngọc trai khắc chữ THỌ ngay trên tay, khiến cho Phúc Lộc Thọ gần gũi sát bên mình hơn bao 

giờ hết. Trào lưu trang sức Phúc Lộc Thọ đang lan tỏa và mang đến niềm tin, ước vọng tốt đẹp 

trong mùa Xuân mới - xuân Mậu Tuất. 

Xưa nay, cái đẹp thường mong manh, chỉ tồn tại thoáng chốc. Ngược lại, mơ ước Phúc Lộc Thọ 

là mơ ước trường cửu muôn đời. Nay, Phúc Lộc Thọ vàng khảm vào ngọc trai lộng lẫy, cái đẹp 

mỏng manh đã được chạm khắc trên nền trường cửu vững bền, chẳng phải là một sự kết hợp 

tuyệt diệu cho bộ trang sức độc đáo này sao? Hẳn đây là một món quà đầy mỹ cảm để dành tặng 

nhau, tặng cho chính mình nhân mùa Tết đến Xuân về. Để cảm xúc về cái đẹp rung cảm cùng 

ước nguyện đầu xuân, cầu mong Phúc Lộc Thọ đến, mang theo hạnh phúc viên mãn tròn đầy. 

======================= 

🎁🎁 Đặc biệt, năm nay không cần phải chen chúc ngày Thần Tài, bạn đã được dành sẵn một 

suất may mắn của Thần Tài rồi đó!!!  

🎁🎁 Khi mua bộ sản phẩm Ngọc trai Phúc Lộc Thọ, bạn sẽ là một trong 50 khách hàng may 

mắn đầu tiên nhận được quà tặng vàng nhân ngày Thần Tài: 

⚡TẶNG Dây chuyền Vàng Ý 18K 750 chuẩn Quốc tế trị giá 3,000,000Đ khi đặt hàng 01 Mặt 

dây chuyền ngọc trai “ Phúc” – “ Lộc” – “ Thọ”. 

⚡TẶNG Bông tai Ngọc trai Venus Vàng Ý 18K 750 chuẩn Quốc tế trị giá 4,700,000Đ khi đặt 

hàng 01 Nhẫn ngọc trai “ Phúc” – “ Lộc” – “ Thọ”. 

======================= 

🍀 Link đăng ký mua hàng (hoặc tư vấn) để được nhận quà tặng hấp dẫn của : 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScUy06MTMy.../viewform... 

🍀🍀 Chúc các bạn năm mới hạnh phúc thành công !🍀🍀 
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Link: 

https://www.facebook.com/NgocTraiMDStory.ThayLoiMuonNoi/posts/966639303477134/ 

5. NHƯ ĐÓA HOA XUÂN, NÀNG TỰ TIN TỎA KHÍ CHẤT 

Khí chất của quý cô toát lên khi nàng tự tin vào vẻ đẹp của chính mình, như đoá hoa xuân đang 

bung nở rực rỡ, toả hương sắc đến muôn nơi.  

Trang sức kim cương PNJ sang trọng chính là minh chứng đẳng cấp cho những quý cô thành đạt, 

đầy tin yêu vào bản thân và cuộc sống. Đây cũng là lựa  chọn yêu thích của phái đẹp khi đến với 

PNJ. 

Điểm xuyết ánh sáng kiêu kỳ cùng kim cương PNJ ngay tại đây: https://bit.ly/3sa8g2X 

 

https://www.facebook.com/NgocTraiMDStory.ThayLoiMuonNoi/posts/966639303477134/
https://bit.ly/3sa8g2X
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Link: https://www.facebook.com/PNJ.COM.VN/ 

 

MẪU 31: Mẫu bài content quảng cáo giày dép 

1. ❤️𝘕�̀�𝘕𝘎 𝘙�̣�𝘕𝘎 𝘙�̛̃�, 𝘊𝘏�̀�𝘕𝘎 Đ𝘈 ̆́𝘔 𝘚𝘈𝘠 !!!  

❤️𝘏�̃�𝘠 𝘊𝘏�̣�𝘕 𝘔�̣̂�𝘛 Đ�̂�𝘐 𝘎𝘐�̀�𝘠 𝘟𝘐𝘕𝘏, 𝘗𝘏�̂��́� 𝘊�̀�𝘕𝘎 𝘊𝘏𝘐�̂��́� 𝘝�́�𝘠 Đ�̣�𝘗, 𝘊𝘏𝘖 𝘔�̀�𝘕𝘏 𝘓𝘜�̂�𝘕 𝘕�̂��̉� 

𝘉�̣̂�𝘛, 𝘊𝘏�̀�𝘕𝘎 𝘚𝘈𝘠 Đ�̆��́� 𝘊�́�𝘊 𝘕�̀�𝘕𝘎 𝘕𝘏�́�!  

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_34_Mau_bai_content_quang_cao_giay_dep
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👉👉 Ghé ngay #LinhNguyễn Footwear, sắm ngay đôi giày xinh xắn, đáng iuuu, diện đi chơi, 

đắm say bên Chàng ạ! ♥️ 

------------------------------------------- 

"𝗛𝗶 ̀𝗻𝗵 �̉�𝗻𝗵 𝘃�̀� 𝗺�̂��̃� 𝗺�̃� đ�̣̂�𝗰 𝗾𝘂𝘆�̂��̀� 𝘁𝗵𝘂�̣̂�𝗰 𝗧𝗵𝘂 ̛𝗼 ̛𝗻𝗴 𝗵𝗶�̣̂�𝘂 𝗟𝗶𝗻𝗵 𝗡𝗴𝘂𝘆�̂��̃� 𝗙𝗼𝗼𝘁𝘄𝗲𝗮𝗿"  

🔥 SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 1 NĂM 🔥 

--------------------------------------------- 

♥️ 𝗟𝗜𝗡𝗛 𝗡𝗚𝗨𝗬�̂��̃� 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗪𝗘𝗔𝗥 

 

Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=258840774745014&story_fbid=68994675830107

8 

2. BITI'S HUNTER TẾT COLLECTION - PHIÊN BẢN TẾT ĐẦU TIÊN DÀNH CHO 

HÀNH TRÌNH ĐI ĐỂ TRỞ VỀ ❤️ 
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Tết này, Biti's Hunter hứa hẹn mang đến một hành trình #DiDeTroVe thật đặc biệt. Lần đầu tiên, 

các Hunter fans sẽ có một bộ sưu tập Tết dành riêng cho chuyến đi được mong chờ nhất trong 

năm! 

Nào cùng Tiki đón xem 3 phiên bản Hunter cho dịp tết nào 👉👉 

http://bit.ly/BitisHuntertaiTIKI 

✨ Biti's Hunter BKL Tet Edition: Phối màu đỏ - vàng đặc trưng ngày Tết kết hợp cùng khoá 

buckle thời thượng cùng người trẻ “chất” hết mình cho phong cách những ngày đầu năm. 

✨ Biti's Hunter Core Tet Edition: Đỏ thuần tươi tắn cùng thiết kế trẻ trung tiếp thêm năng 

lượng cho hành trình về nhà sớm Tết này thêm háo hức. 

✨ Biti's Hunter Street Tet Edition: Vẻ phóng khoáng của đường phố, nhấn nhá với sắc đỏ rộn 

ràng sẽ làm nên những hành trình Tết đặc biệt hơn cả. 

Cùng 𝐁𝐢𝐭𝐢'𝐬 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐓�̂��́� 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 và Tiki về nhà sớm hơn Tết này, bạn nhé! 

- Tiki Nghiêm Túc – 
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Link: https://www.facebook.com/tiki.vn/posts/10157912590902769/ 

 

3. 🎉MỪNG NĂM MỚI - TỰ THƯỞNG TÚI GIÀY MỚI  

Hàng Sale mới về đầu năm: http://bit.ly/3ofoftO 

Chúc mừng nàng một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn nha. Juno mở cửa xuyên tết Dương 

Lịch đón nàng mua sắm dịp năm mới. Sale chỉ diễn ra đến hết cuối tuần này thôi. Sang tuần sau 

là giá về như cũ, shopping ngay nàng ơi!  

Nàng nào ưng luôn set túi giày Happy New Year chỉ 690K / giày + ví như trong ảnh thì bình 

luận ngay để Juno tư vấn đặt hàng lấy hên đầu năm ha!  

--------------  

YEAR END SALE - Set giày + ví 690K  

Say Yes cho những hoàn hảo sắp tới!  

* Ưu đãi toàn bộ sản phẩm (trừ bộ sưu tập Imperfect Perfection)  

* Tất cả cửa hàng trên toàn quốc và website: http://bit.ly/3aDJeTr  

* Free ship đơn hàng từ 300K  

* Từ 25.12.2020 - 3.1.2021  

---------------  

TÌM HIỂU THÊM VỀ JUNO:  

Website: http://bit.ly/GiayTui-Juno  

Danh sách cửa hàng: http://bit.ly/DSCuaHang_Juno  

MUA HÀNG: 18001162 - tổng đài miễn phí.  

Zalo OA : http://bit.ly/Kenh_Zalo  

#junotrendy #junogiayviet 

https://www.facebook.com/tiki.vn/posts/10157912590902769/


175 
 

175 
 

 

 

Link: https://www.facebook.com/giayjuno/posts/1686360184894330/  

4. 🎉MỪNG NĂM MỚI - TỰ THƯỞNG TÚI GIÀY MỚI  

Hàng Sale mới về đầu năm: http://bit.ly/3ofoftO 

Chúc mừng nàng một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn nha. Juno mở cửa xuyên tết Dương 

Lịch đón nàng mua sắm dịp năm mới. Sale chỉ diễn ra đến hết cuối tuần này thôi. Sang tuần sau 

là giá về như cũ, shopping ngay nàng ơi!  

Nàng nào ưng luôn set túi giày Happy New Year chỉ 690K / giày + ví như trong ảnh thì bình 

luận ngay để Juno tư vấn đặt hàng lấy hên đầu năm ha!  

--------------  

YEAR END SALE - Set giày + ví 690K  
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Say Yes cho những hoàn hảo sắp tới!  

* Ưu đãi toàn bộ sản phẩm (trừ bộ sưu tập Imperfect Perfection)  

* Tất cả cửa hàng trên toàn quốc và website: http://bit.ly/3aDJeTr  

* Free ship đơn hàng từ 300K  

* Từ 25.12.2020 - 3.1.2021  

---------------  

TÌM HIỂU THÊM VỀ JUNO:  

Website: http://bit.ly/GiayTui-Juno  

Danh sách cửa hàng: http://bit.ly/DSCuaHang_Juno  

MUA HÀNG: 18001162 - tổng đài miễn phí.  

Zalo OA : http://bit.ly/Kenh_Zalo  

#junotrendy #junogiayviet 

 

Link: https://www.facebook.com/bitishunter/posts/2453527958204507 

https://www.facebook.com/bitishunter/posts/2453527958204507
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5. 🎁🎁 GIÀY ĐẸP CHƠI TẾT - GIẢM GIÁ TOÀN BỘ DỊCH VỤ TẠI 𝐂𝐂 𝐒𝐍𝐄𝐀𝐊𝐄𝐑 

𝐁�̀�𝐍𝐇 𝐃�̛��̛�𝐍𝐆 

🎉🎉 𝐂𝐂 𝐒𝐧𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 𝐁�̀�𝐧𝐡 𝐃�̛��̛�𝐧𝐠 dành tặng ưu đãi cực hot cho các bạn trẻ: Giảm giá 𝟐𝟎% toàn 

bộ dịch vụ từ ngày 𝟎𝟑/𝟎𝟏 - 𝟏𝟎/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏. 

—————————————— 

✨ Giày là luôn là món thời trang không thể thiếu, và giày sạch, đẹp lại càng quan trọng hơn, 

bởi chẳng ai muốn mang một đôi giày cũ, bẩn khi đi chơi.  

👨🔬 𝐂𝐂 𝐒𝐧𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 𝐁�̀�𝐧𝐡 𝐃𝐮 ̛�̛�𝐧𝐠 là một trong số ít những cửa hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ 

chăm sóc giày chuyên nghiệp tại Bình Dương. Với chuỗi hệ thống 𝐂𝐂 𝐒𝐧𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 nổi tiếng và 

được khẳng định chất lượng bởi nhiều Sneakerhead nổi tiếng như: Binz, Fabo Nguyễn,... các bạn 

sẽ cực kỳ an tâm khi sử dụng dịch vụ. 

🥇🥇 Cam kết 100%...: 

☑️ Sử dụng các dung dịch, hóa chất chính hãng, cao cấp, an toàn tuyệt đối để chăm sóc giày 

☑️ Sử dụng bàn chải chuyên dụng cho từng loại chất liệu, phân vùng chà,.... 

☑️ Nhân viên có đam mê và được đào tạo bài bản 

☑️ Không làm hư giày, phai màu hở keo bong keo 

☑️ Không nhầm giày, dây, lót,... 

👟👟 Các dịch vụ tại 𝐂𝐂 𝐒𝐧𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 𝐁�̀�𝐧𝐡 𝐃�̛��̛�𝐧𝐠: 

📌 𝐒𝐧𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐚: Làm sạch và chăm sóc giày từ trong ra ngoài bằng các sản phẩm chuyên 

dụng cho từng loại chất liệu giày. Chiếu tia UV kháng khuẩn và xịt khử mùi cho giày. Giúp đôi 

giày thân yêu của bạn luôn sạch sẽ, thơm tho và sẵn sàng cùng bạn vi vu khắp nơi. 

📌 𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐦𝐬: Thay đổi màu giày, vẽ họa tiết hoặc thêu theo mẫu có sẵn hoặc theo ý tưởng của 

bạn lên giày bằng sơn, màu nhuộm Angelus Direct bởi đội ngũ nhân viên customs chuyên nghiệp 

cùng các thiết bị hiện đại như máy pha màu sơn, máy phun sơn. 
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📌 𝐑𝐞𝐩𝐚𝐢𝐧𝐭: Làm lại màu cho một phần hoặc toàn bộ giày của bạn bằng sơn hoặc màu nhuộm 

chuyên dụng cho giày của Angelus Direct không vón cục và bền màu hơn các loại sơn không 

chuyên cho sneakers. 

Link: https://www.facebook.com/ccsbinhduong/posts/162476175673776 

 

MẪU 32: Mẫu bài content quảng cáo cây cảnh chưng Tết 

1. Cây Quất Ngọt - Đón xuân Tân Sửu 2021 

🍏Cây Quất Ngọt - vừa làm cây cảnh quan vừa cho quả siêu dinh dưỡng. 

🎋Giống có ưu điểm dễ chăm sóc, không kén đất. 

✔️ Hoa thường đơn độc, nở xòe 5 cánh màu trắng tươi, rất thơm, chùm nhụy rất ngắn 

✔️Trái màu vàng, ngon ngọt Và rất giàu dinh dưỡng. 

🎋Trồng được trong chậu , sân thượng , ban công , cây bonsai tạo thế rất đẹp 

🌞 Dễ chăm, dễ trồng, hợp khí hậu Việt Nam 

🌞 Cây sai quả 

🌞 Giá trị kinh tế cao 

🌞 Trái ngâm đường phèn làm thuốc trị ho 

🌞 Làm nước uống. 

🎁 MUA HÀNG NGAY HÔM NAY ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI TỪ NHÀ VƯỜN 

🏤 Nhà vườn " Vườn cây giống tứ quý" hân hạnh phục vụ quý khách 

🏤 Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. 

https://www.facebook.com/ccsbinhduong/posts/162476175673776
https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_35_Mau_bai_content_quang_cao_nem
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Link: https://www.facebook.com/vuongcaygiongtuquythanhminh/posts/727902374512234/ 

 

2. 🌿🌿Cây Hiếm - Cây hoa trà thơm 🌿🌿 

Thông tin sản phẩm: 

Tên cây: Hoa trà thơm ( Trinidad Camellia ).  

Cây cao: 1.8m 

Cây thân gỗ, tán tròn đều.  

"Vua chơi lan, quan chơi trà”. Thú chơi cây hoa trà ngày tết chińh là thú vui tao nhã, thanh cao 

nhất luôn đươc̣ truyền từ năm này tới năm khác như môṭ mẫu hoa cổ. 

Đăc̣ biêṭ hoa trà thơm Trinidad Camellia thường nở vào đúng dip̣ tết âm lic̣h cuối đông, đầu xuân 

nên đươc̣ gia chủ mua và trưng bày vào ngày tết như châụ hoa tết nổi bâṭ giúp tô điểm taọ điểm 

nhấn cho ngôi nhà baṇ .Và với hương thơm của hoa trà Trinidad camellia se ̃giúp ngày tết troṇ 

veṇ hơn với hương và sắc. 

https://www.facebook.com/vuongcaygiongtuquythanhminh/posts/727902374512234/
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Link: https://www.facebook.com/1888506941368812/posts/2917188738500622/ 

3. CÂY HOA MỘC LAN SẴN NỤ NỞ HOA DỊP TẾT, MIỄN SHIP TOÀN 

QUỐC>>>>>>>> 

🔥 MỘC LAN SẴN NỤ 5 MÀU NỞ HOA DỊP #TẾT_2021 

👉 Khuyến mại giá tốt hôm nay: http://www.hoatet.online/moclan 

👉Cây thân gỗ dễ sống, dễ trồng 

👉Nở khi cây đã rụng hết lá nên rất đẹp 

👉Là Giống Độc Lạ phổ biển 2,3 năm nay 

👉Hoa bền lâu chơi được đến 2 tháng 

------------------------------------------------------ 

🌳 Có thể trồng ở ban công 

🌳 Có thể trồng trong sân, vườn nhà 

🌳 Có thể trồng ở góc sân, cạnh hàng rào 

🌳 Có thể trồng bonsai nếu khéo tay 

Hoa bền lâu, ra hoa đúng dịp tết chơi được đến 2 tháng 
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Link: https://www.facebook.com/watch/?v=3396673493765377 

4.  🔥 GIỜ TÀU TẾT TÂN SỬU 2021 🕒 

🥰 Như đã đưa tin, từ ngày 30/1/2021 đến ngày 23/02/2021 ngành đường sắt sẽ tiến hành tổ chức 

chạy Tàu dịp Tết 2021. 

👉 Theo đó, lịch mở bán dự kiến sẽ chia làm 2 đợt: Đợt 1 vào đầu tháng 10 dự kiến bán vé 

Đoàn, tập thể đăng ký trước; Đợt 2 vào giữa tháng 10 sẽ bán vé cá nhân. 

🌺 Trong dịp Tết năm nay, ngành đường sắt tổ chức nhiều đôi tàu thường xuyên và tăng cường 

trên các tuyến: Hà Nội - Sài Gòn, Hà Nội - Vinh, Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Nha Trang, Sài 

Gòn - Quảng Ngãi, Sài Gòn - Quy Nhơn,.... 

🕑 Về cơ bản, giờ tàu Tết năm nay sẽ tương tự như Tết năm ngoái. Chi tiết về giờ tàu, hành 

trình, các ga đón trả khách của từng mác, mọi người theo dõi tại link ở dưới phần bình luận. 

😍 Những thông tin tiếp theo về giờ tàu, ngày bán vé cụ thể,... sẽ tiếp tục được cập nhật. Mọi 

người nhớ THÍCH TRANG để cập nhật nhé. Nếu cần giúp đỡ liên quan đến tàu Tết, mọi người 

nhắn tin để được hỗ trợ nhé.  

--------- 

Link: https://www.facebook.com/dsvn.hanhtrinhvandam/posts/867923220695357 

 

5. 🌴🌴 TẾT ĐẾN, XUÂN VỀ CẢNH QUAN CŨNG CẦN ĐƯỢC BẢO DƯỠNG 🌳🌳 

🏮 𝐌�̣̂�𝐭 𝐧�̆�𝐦 𝐧�̛̃�𝐚 𝐥�̣�𝐢 đ�̂��́�! Đ�̂� ̉𝐜𝐡�̀�𝐨 đ�́�𝐧 𝐧�̆�𝐦 𝐦�̛́�𝐢 𝐜�̉�𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭�̣�𝐢 𝐠𝐢𝐚 đ�̀�𝐧𝐡, 𝐜�̂�𝐧𝐠 𝐭𝐫�̀�𝐧𝐡 

𝐜𝐮 ̃𝐧𝐠 𝐜�̂��̀� đ�̛��̛̣�𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭�̂�𝐦, 𝐜𝐡�̆�𝐦 𝐬�́�𝐜.🏮 

👍 Cây Xanh Miền Trung chuyên tư vấn thiết kế, thi công cảnh quan, sân vườn cho biệt thự, khu 

nghỉ dưỡng, nhà máy,… sẽ mang lại mảng xanh tuyệt vời cho không gian sống và làm việc. 

👍 Với đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp đem lại vẻ đẹp cho tổng thể công trình 

kiến trúc, kết hợp hài hòa giữa cây xanh và các công trình phụ trợ. 

https://www.facebook.com/dsvn.hanhtrinhvandam/posts/867923220695357
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👍 Cây Xanh Miền Trung còn chăm sóc, bảo dưỡng cảnh quan như cắt, tỉa, bón phân,... giúp cây 

cảnh xanh tươi và đẹp mắt. 

🚛 Ngoài ra, chúng tôi còn CHUYÊN CẤP SỈ các loại cây, hoa, cỏ luôn sẵn sàng đáp ứng số 

lượng cây lớn cho các dự án, công trình. 

📥📥 INB hoặc gọi đến Hotline 0981.465.610 để được chuyên gia tư vấn kỹ hơn về các dịch vụ 

============================= 

🌳🌴 CTY CÂY XANH MIỀN TRUNG - Uy tín làm nên thương hiệu! 

🏣 Văn phòng: Ngã tư Phan Đình Phùng nối dài, Trường Chinh, Tp. Quảng Ngãi 

🏝 Vườn ươm: Thôn Điền An, Xã Nghĩa Điền, H. Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 

☎️ Hotline: 0981.465.610 

 

 

Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=190940501285902&story_fbid=12872844183181

66 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=190940501285902&story_fbid=1287284418318166
https://www.facebook.com/permalink.php?id=190940501285902&story_fbid=1287284418318166
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6. 🌿🌱🍃 Trong những năm gần đây, hoa lan được thị trường khá ưa chuộng 🍃🌿🌱 

🔥💥🌈 Đặc biệt là địa lan rất được ưa chuộng vào những dịp lễ tết 

💫✨☀️ Có được một chậu địa lan nở vàng rực chưng trong ngày mùng 1 Tết là mong ước của 

nhiều người ... 💐🌷🌹 Để hoa nở đúng dịp Tết, người trồng lan phải chăm sóc và tình toán thật 

kỹ thời điểm kích hoa. 🎋🌱🌳 Cây địa lan là cây thân thảo, có thể trồng ở ngoài trời và cả 

trong bóng râm làm cây cảnh hoa. 

#dialan #hoadialan #hoalantet #dialantet 

Xem chi tiết sản phẩm: https://goo.gl/UbPSif 

----  

💥 #Comment - #Inbox hoặc Liên hệ #Hotline NGAY HÔM NAY để được GIÁ TỐT NHẤT 

Thị trường nhé 

========== 

TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG - HOA TẾT 2019 

☎️ Hotline: 0981 486 983 - 0901 169 983 

Địa chỉ: 75 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. 
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Link: https://www.facebook.com/163240664267324/posts/343824886208900/ 

 

 

https://www.facebook.com/163240664267324/posts/343824886208900/
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MẪU 33: Mẫu bài content quảng cáo loa kéo karaoke đón Tết 

1. CÙNG SONY ĐÓN XUÂN, HÂN HOAN KHỞI ĐẦU MỚI ❤️ 

Tháng 12 đến rồi, chuẩn bị đón năm mới, mừng khởi đầu mới thôi cả nhà ơi!  

Hãy cùng "đại gia đình" SONY hân hoan chào xuân với những món quà cực kì hấp dẫn:  

👉 TV SONY BRAVIA: Lộc xuân đầu năm dành cho 1 số dòng TV, nhận ngay muôn vàn kho 

ứng dụng giải trí hấp dẫn, bảo hành lên đến 3 năm cho các dòng TV BRAVIA cao cấp. 

👉 Loa thanh & TV SONY: Ưu đãi lên đến 40% cho dàn âm thanh, hoặc mua loa thanh cao cấp 

với giá cực sốc từ 2,990,000 VND khi mua cùng TV SONY BRAVIA. 

👉 Tai nghe & loa Bluetooth SONY: Tặng ngay quà cực cool cho Tết thêm cá tính (Túi đeo 

chéo hoặc ba lô). 

👉 Loa karaoke SONY: Tặng ngay micro cho năm mới rộn ràng  

👉 Máy ảnh và Lens SONY: Ưu đãi đến 3 triệu hoặc tặng ngay quà hấp dẫn  

👉 PlayStation: Ưu đãi đặc biệt lên đến 20% từ 14.12.2020 đến 3.1.2021 

 

Link: https://www.facebook.com/374945879209089/posts/3891677700869205/ 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_36_Mau_bai_content_quang_cao_laptop,_thiet_bi_dien_thoai
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2. 🔥Chuẩn bị đón tết với Sound Bar Cinema 400 và 600 HOT nhất của KLIPSCH!🔥 

🎞️Đáp ứng mọi nhu cầu xem phim giải trí trong một bộ loa nhỏ gọn! 

♦️KLIPSCH Cinema 400 giá 9.500.000 Đ 👉 ibit.ly/LY5G 

♦️KLIPSCH Cinema 600 giá 12.500.000 Đ 👉 ibit.ly/LY5G 

🌐 www.anhduy.vn 

👉Trải nghiệm tại hệ thống showroom Anh Duy Audio: 

☎️0918805901 Showroom 170 Ung Văn Khiêm, P25, Quận Bình Thạnh - TP. HCM (có chỗ 

đậu oto) 

☎️0918330776 Showroom 235 Điện Biên Phủ, P.6, Quận 3 - TP. HCM 

☎️028 2243 7008 Showroom172 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1 - TP. HCM 

☎️0914891298 Showroom 72 Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Và tại các đại lý toàn quốc của Anh Duy. 
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Link: https://www.facebook.com/AnhDuyAudio/posts/2956951857740709 

4. 💥Xả Kho Nghĩ Tết Giảm Giá Cực Sốc!!!💥 

❇Loa Bluetooth tặng Kèm Micro SDRD SD-504 

Với công suất 20W và chất lượng âm thanh tuyệt vời giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời 

nhất khi cùng bạn bè ca hát. 

Mổi sản phầm được tặng kèm 1 micro cao cấp, lọc âm cực tốt không hú. 

Hãy cùng trải nghiệm dòng sản phẩm loa Karaok Bluetooth cao cấp SD 504. 

💲 1̶̶8̶̶8̶̶0̶̶N̶T̶ ̶↘️ $1440 NT ( Phí Vận Chuyển 120 NT) 

⚙ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

- Bluetooth: 4.2 

- Pin: 1800 mAh 

- Kích thước: 140 * 140 * 140 mm 

- Trọng lượng: 1.15Kg 

❇Liên Hệ Messenger Để Đặt Hàng Và Được Tư Vấn. 
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Link: https://www.facebook.com/103452884504895/posts/108286064021577/ 

5. 1001 CÁCH "THƯỞNG" TIỆC CUỐI NĂM VỚI SONY 🥰 

2021 chỉ còn cách chúng ta vài ngày thôi cả nhà ơi! Cho một bữa tiệc cuối năm mới lạ, nhà mình 

thử tổ chức tiệc ngay tại nhà với SONY nha!  

SONY gợi ý cho bạn 1001 cách "countdown" cùng các sản phẩm công nghệ và quà khuyến mãi 

cực đỉnh từ SONY:  

👍 Thưởng thức pháo hoa rộn rã với TV BRAVIA - tặng kèm kho ứng dụng giải trí cao cấp 

miễn phí cùng dàn loa thanh với mức giá ưu đãi và nhiều quà tặng xịn sò khác. 

👍 Đắm chìm trong nhạc xuân với tai nghe không dây và loa bluetooth SONY, còn được tặng 

kèm túi đeo chéo hoặc balo siêu cool.  

👍 Quây quần hát ca mừng năm mới với dàn loa karaoke từ SONY cùng micro đi kèm cực xịn.  

👍 Chơi game, cười thả ga với Playstation - mức giá ưu đãi lên đến 20% vào Noel và Tết Âm 

Lịch. 

https://www.facebook.com/103452884504895/posts/108286064021577/
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👍 Ghi dấu khoảnh khắc cuối cùng của 2020 với camera SONY - nhận ngay ưu đãi đến 3 triệu 

hoặc tặng ngay quà hấp dẫn  

Còn đợi gì mà chưa xem chi tiết khuyến mãi tại: http://bit.ly/38MU0E2 

Rinh ngay SONY, tưng bừng countdown đón chào năm mới thôi nào! 

 

 

Link: https://www.facebook.com/official.sonyvietnam/posts/3959058830797758 

MẪU 34: Mẫu bài content quảng cáo kinh doanh vàng 

1. 💫💫ĐẦU NĂM MUA VÀNG, QUANH NĂM SUNG TÚC 💫💫 

Mua sắm ngay hôm nay để THẦN TÀI MAY MẮN có cơ hội gõ cửa nhà bạn trong dịp Tết 

Nguyên Đán Tân Sửu 2021 này nhé! 

✨ Đón may mắn đầu năm với các sản phẩm Vàng may mắn của SJC nhé cả nhà! 

✨ Hãy đến cửa hàng SJC gần nhất để mang may mắn, rước tài lộc về ngay thôi nào! 

🔖Các sản phẩm Vàng may mắn series 2021 

🏠: Danh sách hệ thống SJC trên toàn quốc:  

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_37_Mau_bai_content_quang_cao_mu_bao_hiem
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http://www.sjc.com.vn/he-thong-cua-hang.html 

☎️: 028.39296006 - 39296016 

🌏: www.sjc.com.vn 

 

 

2. 🌟 💥 TUẦN LỄ THẦN TÀI 🎋🎋🎋🎋🎋 

🌟 MUA VÀNG ĐÓN LỘC THẦN TÀI – NỐI DÀI MAY MẮN 

🤔 Vì sao năm nào khách cũng rồng rắn xếp hàng dài để mua bằng được Vàng rồng Thăng Long 

trong dịp Thần tài? 

🤔 Vì sao năm nào điểm bán các tỉnh cũng đặt hàng Nhẫn tròn trơn Vàng rồng Thăng Long số 

lượng lớn từ trước tết Nguyên Đán để phục vụ khách hàng mua vàng lấy may dịp thần tài? 

🎁 Lý do: 💥💥💥 

✔️ Tên Vàng rồng Thăng Long nghĩa là rồng bay lên đã chứa đựng giá trị may mắn trong đó.  

http://www.sjc.com.vn/
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✔️ Sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội do trọng lượng và chất lượng theo tiêu chuẩn vàng 

quốc tế nên có thể giao dịch mọi nơi - bảo toàn giá trị; giàu ý nghĩa lịch sử - văn hóa - tâm linh; 

ép vỉ siêu bền - lưu truyền nhiều thế hệ; công nghệ chống giả đặc biệt; dễ dàng khi mua, thuận 

tiện khi bán; có nhiều bản vị để lựa chọn. 

✳ Loại nhẫn 0,5 chỉ và 1 chỉ được lựa chọn nhiều nhất trong tuần lễ thần tài.  

✳ Nhẫn 0,5 chỉ VRTL vừa là trang sức nhỏ xinh vừa làm quà tặng thân tình. 

✳ Nhẫn 1 chỉ VRTL biểu tượng khởi đầu vàng son, thịnh vượng. 

🔀 Năm nay, ngoài 5 cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu, quý khách còn dễ dàng mua 

được Vàng rồng Thăng Long tại 110 điểm bán vàng khu vực Hà Nội cùng 111 điểm bán tại các 

tỉnh, thành khác. 

💥💥💥 Theo quan niệm dân gian, mua vàng trong ngày Vía Thần tài, chủ nhân sẽ được phúc 

lộc, sung túc may mắn cả năm. Vì thế, từ lâu, cứ vào mồng 10 Tết, người dân lại nô nức đi mua 

vàng đón lộc. 

💥 Năm nay, ngoài 4 cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu (15, 19, 29 Trần Nhân Tông và 

139 Cầu Giấy – Hà Nội), quý khách còn dễ dàng mua được Vàng rồng Thăng Long tại 110 điểm 

bán vàng khu vực Hà Nội cùng 111 điểm bán tại các tỉnh, thành khác. 

----------------  🌸 --------------- 
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Link: https://www.facebook.com/vangrongthanglongbtmc/posts/1465485726893951/ 

3. ✨✨ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH TÍ 2020 ❤️ ❤️ ĐÓN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 

VÀ NGÀY THẦN TÀI GÕ CỬA MỌI NHÀ 🍾🍾 

Sau 1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, cửa hàng Mỹ Ngọc Nhân hôm nay đã chính thức mở hàng và 

sẵn sàng phục vụ quý khách 🎉🎉 

Hoà cùng trong không khí năm mới, Ngày vía Thần tài đang đến rất gần. Theo quan niệm dân 

gian, Ngày vía Thần tài là một sự kiện quan trọng đối với người làm kinh tế, đang mưu cầu sự ổn 

định, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống.🥰🥰 Bởi ý nghĩa tích cực, nhiều may mắn và an 

lành của dịp này, rất nhiều người đều muốn lựa chọn cho mình một món trang sức bằng vàng, 

không chỉ làm đẹp mà còn có ý nghĩa phong thủy với khả năng mang đến may mắn, tài lộc, tiền 

tài cho người đeo 💸💸💸 

https://www.facebook.com/vangrongthanglongbtmc/posts/1465485726893951/
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📣📣📣 Kính mời Quý khách ghé Vàng Mỹ Ngọc Nhân để mua cho mình những sản phẩm 

vàng và trang sức để đem lại may mắn, tài lộc cho năm mới và để tặng cho những người thân 

trong gia đình. 

💰💰💰MUA VÀNG NGÀY THẦN TÀI- RƯỚC LỘC VỀ CẢ NĂM 💍💍💍 

💎💎 VÀNG MỸ NGỌC NHÂN 💎💎 

🏫 Số 165 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

☎️ 02253 833 468 

📱 0904 662 888 

Nơi tin cậy của Quý khách👍👍👍 

 

 

Link: https://www.facebook.com/VangMyNgocNhan/posts/520801148546837 

 

4. SẢN PHẨM VÀNG ÉP VỈ 999,9 ĐỘC ĐÁO NHẤT ĐỊNH PHẢI SỞ HỮU TRONG 

NGÀY VÍA THẦN TÀI. 

1. Âu Vàng Phúc Long 

https://www.facebook.com/VangMyNgocNhan/posts/520801148546837
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Sự kết hợp giữa biểu tượng "âu vàng" mang ý nghĩa về sự sung túc đủ đầy kết hợp cùng Song 

Long Chầu Nhật, đại diện cho sức mạnh, quyền uy, sự sống sinh sôi, may mắn, tài vận liên tiếp 

sinh tài vận. 

2. Đồng Vàng Kim Tý 

Khắc họa khéo léo hình ảnh chú chuột thông minh, đồng vàng Kim Tý với hai kiểu dáng "Kim 

Tý chiêu tài" và "Kim Tý phát lộc" đúc bằng vàng nguyên chất 999,9 chắc chắn sẽ là vật phẩm 

mang lại may mắn, tài lộc cho chủ sở hữu trong năm mới. 

3. Kim Thần Tài 

Người xưa cho rằng Thần Tài là vị Thần chuyên quản tài phúc của thiên hạ, nhận được sự giúp 

đỡ của ông nhất định sẽ “tài nguyên quảng tiến”. Đó là lý do vì sao hai đồng vàng 999,9 "Thần 

Tài Đại phất" và "Thần Tài Thịnh vượng" luôn được người dân săn đón trong ngày vía Thần Tài. 

Bạn đã lựa chọn được sản phẩm "Vàng May Mắn" cho ngày Thần Tài sắp tới chưa? Ghé ngay 

Cửa Hàng VÀNG-BẠC NGỌC BẢO để thỏa sức mua sắm nhé. 

 

Link: https://www.facebook.com/vangbacngocbao/posts/150278846451513 

 

5. 💥Lì Xì Thần Tài Vàng Tết Tân Sửu 

Trao Lì Xì - Gửi Lộc May 💥 

👉 Giá tốt nhất thị trường Vàng Ngày Thần Tài 👈 

🌟 Mua Càng Nhiều - Ưu Đãi Càng Lớn 🌟 

#Giá_tốt_nhất_thị_trường #chỉ_từ_299K/sản phẩm 

→ Gọi ngay: 𝟏𝟗𝟎𝟎 𝟔𝟑𝟑 𝟒𝟐𝟖 

🎋Lì Xì Vàng 24K 999 được thiết kế đặc biệt khi được đựng trong phong bao đỏ chữ "Phúc" ánh 

kim mang ý nghĩa May Mắn. 
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Kết hợp cùng miếng Vàng phong thủy Tài Lộc ấn chữ "Phúc": Thần Tài, Lư Vàng, Túi Tiền,... 

với ý nghĩa "Lộc Vững Bền". Đây sẽ là món quà "Mừng tuổi" đầu xuân năm mới thích hợp cho 

cầu tài, cầu lộc, sung túc cả năm, gửi trao phúc tới người nhận  

👉 #Hướng_dẫn_Mua_Bao_Lì_Xì_Vàng_24K_999  

▸  Chọn công ty lớn, uy tín để mua Lì xì Vàng để rước được Vía Thần Tài và mua đúng Vàng đủ 

tuổi (Vàng 999) #tránh hàng cạnh tranh giá rẻ kém chất lượng, kém tuổi sẽ giảm sự cầu may 

▸  Hóa đơn mua hàng rõ ràng, cam kết chất lượng  

▸  Có quy chế mua, bán lại rõ ràng niêm yết trên thị trường 

▸  Chất lượng miếng Vàng rõ từng đường nét và luôn ghi kèm trọng lượng tuổi Vàng trên sản 

phẩm ( chi tiết xem từng ảnh dưới bài viết)  

------------- 

🎋 Thông tin sản phẩm: 

▸  Lì Xì Vàng 24K: 

◦ Trọng lượng từ 0.1 g - 0.18g - 0.2g Vàng 24K 999 (10 Tuổi) 

◦ Sản phẩm được gói trong phong bao lì xì chữ Phúc màu đỏ 

=> Lì xì:  Thần tài Gõ Cửa, Túi Vàng Cát Tường, Túi Kim Tiền chữ Phúc và Lư Vàng Sung Túc 

▸  Mèo Thần Tài Vàng 24K: 

◦ Trọng lượng 0.2g vàng 24K 999.9 (10 Tuổi) 

◦ Được bảo vệ bằng hộp PVC cứng kèm túi gấm thêu chỉ vàng sang trọng 

▸  Heo Tài Lộc: 

◦ Trọng lượng 0.1g vàng 24K 999 (10 Tuổi) 

◦ Sản phẩm được gói trong phong bao "May Mắn" màu đỏ kèm nút thắt Cát Tường 

#huythanhjewelry 
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Link: facebook.com/huythanhjewelry/posts/2334801309910578/ 

MẪU 35: Mẫu bài content quảng cáo nội thất 

1. 🎉🎉HIỆN ĐẠI - SANG TRỌNG - ĐƠN GIẢN🎉🎉 

🏠🏠Thiết Kế Thi Công Nội Thất Nguyễn Gia🏠🏠 

➡️➡️Chuyên Tư Vấn Thiết Kế, Thi Công Và Cung Cấp Các Sản Phẩm Nội Thất cho Công 

Trình Dân Dụng, Chung Cư, Nhà Phố, Văn Phòng Công Ty, Nhà Hàng... 

📍 Từng cung cấp và thiết kế nội thất cho các Công Trình lớn như Spendora, Việt Đức Complex, 

Ciputra, Vinhomes Ocean Park, Ecopark, Aeon Hà Đông,Aeon Long Biên,... 

⚜️⚜️ Đặc biệt 

✅ Thiết kế theo mong muốn của khách hàng,sáng tạo cập nhật những xu hướng thiết kế mới. 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_38_Mau_bai_content_quang_cao_noi_that
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✅ Tối ưu diện tích, không gian sống,Đa Dạng Phong Cách,Hợp Phong Thủy   

✅ Thiết kế 3D, vận chuyển lắp đặt MIỄN PHÍ.  

✅ Sản xuất tại xưởng không qua trung gian 

✅ Bao phí khảo sát và tư vấn tại công trình. 

✅ Lắp đặt nhanh chóng, đúng tiến độ, đúng chất lượng  

✅ Bao phí bảo hành, bảo trì sản phẩm lên đến 4 năm. 

--------------------------------------------- 

✏️ ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ NGAY TỪ BÂY GIỜ TẠI: 

https://forms.gle/mQeV1YPGvU9yAsLf9 

 

Link: https://www.facebook.com/NoiThatThietKeNguyenGia/posts/1162312010851741 

  

https://forms.gle/mQeV1YPGvU9yAsLf9
https://www.facebook.com/NoiThatThietKeNguyenGia/posts/1162312010851741
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2. 𝐂𝐡�̀�𝐨 đ𝐨̆́𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟏 

🌸 THIẾT KẾ NHÀ MỚI - VUI KHỞI ĐẦU MỚI 🌸 

Cùng chào đón ngày đầu tiên của năm 2021 thật gút chóp, ờ mấy zing nào cả nhà yêu của Qi 

Concept ơi 🎊 

🥰 Cùng Qi Concept "phủ hồng" thêm ngày đầu năm 2021 bằng những ưu đãi siêu hấp dẫn cho 

những thiết kế đầu xuân năm nay bạn nhé: 

     🎁 Giảm ngay 15% phí thiết kế căn hộ tại Qi Concept 

     🎁 Tặng bạn một gói vệ sinh công nghiệp hoàn toàn miễn phí 

     🎁 Hỗ trợ tài chính khi thi công cùng với ngân hàng SCB 

‼️ Còn đợi chờ gì nữa mà không inbox ngay với Qi để được tư vấn phong cách thiết kế hoàn toàn 

miễn phí cho căn hộ của mình bạn nhỉ ✌ 

----------------------- 

Qi Concept cam kết thực hiện các tiêu chí: 

✔️ Đặt chữ tâm trong bản vẽ thiết kế 

✔️ Đặt chữ tín trong quá trình thi công 

✔️ Đúng giá, đúng gu, đúng chất lượng 

----------------------- 

𝐍�̣̂�𝐢 𝐭𝐡�̂��́� 𝐐𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭  

☎️ Hotline: 090 695 56 99 (CSKH) - 02871029977 (Nhấn 660 - Phòng Sales) 

🏘️ Địa chỉ: 77 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

🌐 Website: www.noithatqi.vn 

http://www.noithatqi.vn/
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Link: https://www.facebook.com/noithatqi/posts/1043491949480480 

 

3. 🎉🎉 SẮM SOFA MỚI - TRANG HOÀNG NHÀ CỬA, CÙNG ĐÓN TẾT VUI  

Tết năm nay, phòng khách của bạn sẽ bừng sáng hơn với các mẫu Sofa da hiện đại, sang trọng. 

Chất liệu da cao cấp, bề mặt mềm mịn giữ nguyên vẻ độc đáo của vân da, đệm mút với độ đàn 

hồi cực tốt là những gì bạn dễ dàng cảm nhận được từ dòng Sofa cao cấp tại Siêu Thị Nội Thất 

Thanh Thủy. 

📍Chất lượng cao cấp 

📍Bền bỉ cùng thời gian 
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📍Thiết kế thẩm mỹ, sang trọng 

📍Giá cả niêm yết, chế độ bảo hàng dài lâu 

🎉🎉NHÂN DỊP NĂM MỚI 2021 - CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHỦNG, VUI SẮM 

NỘI THẤT, MỪNG ĐÓN XUÂN VỀ 

- Sản phẩm mới, thiết kế mới 2021  

- Chương trình Khuyến mãi giảm giá sofa từ 10-20-30%  

- Tặng thẻ tiền mặt và quà cuối năm 

Ghé ngay Siêu thị Nội Thất Thanh Thủy để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý 

--------------------------------------- 

SIÊU THỊ NỘI THẤT THANH THỦY 

🔹Địa chỉ: 596 - 610 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi 

🔹Số điện thoại: 093 508 83 99 

🔹Website: http://noithatthanhthuy.com/ 

 

 

http://noithatthanhthuy.com/
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Link: https://www.facebook.com/noithatthanhthuy/posts/2814608438777600 

4. Chào Xuân 2021 ❤️🌠🌠🌠 

Quý Khách Đã Sắm Sửa Gì Cho Ngôi Nhà Thân Yêu Của Mình Chưa ?  

Quý Khách Đã Có Dự Định Khai Trương Kinh Doanh Quán Coffee .Quán Ăn Vặt Chưa ? 

🔊🔊  Hãy Đến Với Chúng Tôi , Inbox Số Điện Thoại Chúc Tôi Sẽ Điện Thoại Sớm Nhất,  

🔊🔊 Hàng Đặt Sẽ Hoàn Thiện Sớm Nhất Để Ngôi Nhà Của Bạn Có Những Bộ Bàn Ghế Đẹp 

Nhất Để Đón Tết 

♥️♥️ Thời Gian làm 12 Ngày  

Liên Hiện Đặt Hàng : 0849.389.698 ( Zalo )  

Địa chỉ : Xưởng Trực Tiếp Sản Xuất : Gia Bình - Bắc Ninh 

Địa Chỉ 2 : Ngõ 50 , Số 12, Đường Phan Bội Châu , Tp Vinh - Nghệ An 

 

Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=512080352162635&story_fbid=35497626583943

74 

5. 💥NỘI THẤT ĐẸP NHÀ SANG - KHANG TRANG ĐÓN TẾT 💥 

📛 #Giảm_giá lên đến 40% sản phẩm nội thất 📛 

📣 #Miễn_Phí vận chuyển bán kính 100km 📣 

---------- 

🌸Tết đến Xuân về là về dịp để chúng ta trang hoàng lại nhà cửa, với mong muốn ngôi nhà của 

mình trở nên khang trang và sáng sủa, để đón một năm mới thuận lợi, nhiều tài lộc hơn. 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=512080352162635&story_fbid=3549762658394374
https://www.facebook.com/permalink.php?id=512080352162635&story_fbid=3549762658394374
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💝Nhân dịp chào đón năm mới Tân Sưu 2021, đồng thời tri ân các khách hàng đã đồng hành và 

ủng hộ chúng tôi trong suốt 20 năm qua, Nội Thất Hoàng Lộc triển khai chương trình SIÊU  

KHUYẾN MẠI “NỘI THẤT ĐẸP, NHÀ SANG - KHANG TRANG ĐÓN TẾT”.  

👑Cùng với chương trình này HOÀNG LỘC hi vọng có thể giúp quý khách hàng lựa chọn được 

những sản phẩm ưng ý nhất với mức giá tốt nhất , để mọi gia đình sum vầy bên nhau chào đón 

một năm mới an lành – hạnh phúc 

-------------- 

🔰 Nội Thất Gỗ Tự Nhiên chưa bao giờ lỗi mốt trong xu hướng thiết kế nội thất chung cư, nhà 

phối, đặc biệt là nhà Biệt thự. 

⚡ Sức sống lâu bền của Nội Thất Gỗ do vẻ đẹp tự nhiên của chúng, sự sang trọng và đẳng cấp, 

sự tinh tế mà chúng đem lại cho không gian sống của gia đình bạn.  

➡️ đó là lý do vì sao Nội Thất từ Gỗ lại trở thành một xu hướng mà khách hang đang ưa chuộng 

hiện nay 

💎💎  Ưu điểm vượt trội của Nội Thất Gỗ Tự Nhiên : 

👉Vẻ đẹp tự nhiên, sang trọng 

👉Bền đẹp theo thời gian 

👉Dễ tạo ra nhiều họa tiết đẹp 

👉Nội thất gỗ càng lâu càng quý, giá trị ngày càng cao 

👉Mắt gỗ và vân gỗ tự nhiên tạo nên nét sang trọng đặc trưng 

👉Tốt cho sức khỏe và tự nhiên 

------------- 

🌺 Nếu bạn muốn trải nghiệm thử các sản phẩm tuyệt vời, hãy đến trực tiếp showroom của NỘI 

THẤT HOÀNG LỘC  để được tư vấn và biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. 
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🎖Đến với Nội Thất HOÀNG LỘC bạn sẽ luôn an tâm về chất lượng cũng như giá cả.  

🎁 Miễn phí vận chuyển nội thành, hỗ trợ phí vận chuyển ngoại thành. 

🔖 NỘI THẤT HOÀNG LỘC chuyên kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ nội thất, với các mặt 

hàng chủ yếu là đồ gỗ nội thất, Sofa, Giường Tủ, Kệ tivi …. 

💥 NỘI THẤT HOÀNG LỘC  cam kết sẽ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm độc đáo; 

chất lượng tốt; mẫu mã đẹp; giá cả hợp lý; đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và 

thân thiện với môi trường. 

---------------------------- 

NỘI THẤT HOÀNG LỘC - TP VINH 

 

Link: https://www.facebook.com/noithathoangloc/posts/1750344418438278 

MẪU 36: Mẫu bài content quảng cáo nail 

1. Ưu đãi taị @𝙣𝙖𝙞𝙡.𝙗𝙮_𝙫𝙞𝙚𝙚 nhậ n dip̣ Tệ ̆́t dương lic̣h 🥰 

- Only #129k cho combo cá̆t da - sơn gel - design 2 ngón (Ko bao gò̂m Charm Đá). 

👉🏻 Áp duṇg đé̂n ngày 03/01/2021 

💌 CHỈ DÀNH CHO KHÁCH INBOX ĐẶ T LIC̣H  

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_39_Mau_bai_content_quang_cao_nail
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💕 Nhanh tay inbox đa ̣̆ t lic̣h nè má̂y nàng ơiiiiiii 

——————————————————— 

Yurita - The Nail Holic  

Facebook page: Nail by Viee 

Instagram: nail.by_viee 

☎️: 093 144 9997 

📍: 363 Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm cũ) P8 Gò Vấp 

⏰: 9:00 - 20:00 (19g nhận khách cuối) 

Link: https://www.facebook.com/105177741287708/posts/205384021267079/ 

 

2. Tuyển tập nail Đỏ đón Tết đủ kiểu đủ mẫu mà đều rất bắt trend luôn nhé 

✨💁✨💁✨ 

Để có thể phục vụ mọi người được chu đáo hơn, BORA NAIL xin lưu ý nho nhỏ vài điều sau, 

khách nhà mình đọc qua để xếp lịch làm cho chuẩn nhé 🌸 

. 

🐷Thời gian hoạt động của 5 cơ sở : 9am-9pm. 

🐷25-29/1 : (20-24 TẾT) Nhận lịch book qua tin nhắn #facebook, #insta và #hotline. 

🐷30/1-3/2 : (25-29 TẾT) Xin phép #ngưng_nhận_book_lịch qua tin nhắn #facebook, #insta, 

#hotline chỉ #Nhận_lịch_trực_tiếp tại các cơ sở. BORA sẽ sắp xếp làm theo thứ tự ạ. Mọi người 

gọi trực tiếp vào hotline của từng cơ sở để check giờ trống trước khi tới nhe. 

🐷Bora vẫn #nhận_nối_móng #đắp_bột #đắp_gel đến hết 29TẾT chỉ #không_nhận_nối_móng 

sau 7pm tối. 

https://www.facebook.com/105177741287708/posts/205384021267079/
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🐷Trong trường hợp lượng khách quá đông, BORA xin phép #không_nhận #chà_gót #massage 

và một số dịch vụ khác. 

🐷BẢNG GIÁ TẾT sẽ được áp dụng tại các cơ sở từ 25/1-3/2. 

 Các dịch vụ cơ bản Nail , Mi sẽ tăng giá một chút. Còn ĐÁ, CHARM, HẠT TRANG TRÍ sẽ 

#KHÔNG_TĂNG_GIÁ.  

Vì dịp Tết lượng khách quá tải các bạn nhân viên phải tăng ca liên tục, bên mình phụ cấp trả 

lương và thưởng cao cho các bạn, mong các khách hàng thông cảm cho việc tăng giá nhẹ ạ.  

BORA sẽ cố hết sức để phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng ngày một chu đáo, chuyên nghiệp 

hơn. 

 

Link: https://www.facebook.com/bora.nailbar/posts/2240790779581347/ 

 

3. ⭕️ NAIL ĐỎ ĐÓN TẾT- GIỎ ĐẦY VẬN MAY💅 

🎉 Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là Tết rồi đó cả nhà ơi và màu đặc trưng của #Tết luôn là màu đỏ 

#may_mắn tiền tài, sự thịnh vượng, phát triển nữa. Các cô nàng quyến rũ hay cá tính chắc hẳn sẽ 

rất thích màu nail này.🥰 
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🏮 🐱 ✨ Nhưng chỉ có màu đỏ không thì thật là nhàm chán phải không? Đừng lo, các cô thợ 

#khéo_tay tại 🎀 Lya Beauty Room 🎀 sẽ tạo ra những mẫu nail cực xinh với #charm chú mèo 

thần tài, đèn lồng hay hoạ tiết cây đào, lì xì và đĩnh vàng nhé. 

👉Tham khảo những mẫu nails đỏ cực #trend tại Lya dịp Tết này nhé 

—- 

 

Link: https://www.facebook.com/lya.beauty01/posts/2285804791439572/ 

 

4. ✨ĐIỀU GÌ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN 90% thành/ bỏ của một bộ móng khi làm tại salon? 

(mất xèng mua bực nếu ko để ý kỹ)✨ 

👉🏻 KHUÔN MÓNG: đi tiệm làm móng mình hay để ý bạn kỹ thuật viên có làm được cho 

cạnh móng mình gọn lại không vì đa số các ngón tay nếu không được chăm chút sẽ hay bị bè ở 

phần đầu móng, trông mất mĩ quan. Cạnh móng phải được làm khéo nếu không mà quá tay sẽ bị 

phá mất form móng, nhìn sẽ lệch lạc. Để ý thêm lần nữa là các ngón tay form có đều nhau hay 

https://www.facebook.com/lya.beauty01/posts/2285804791439572/
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không. Chỉ cần khuôn móng đẹp thì sơn kiểu gì lên tay cũng xinh lắm, mình đảm bảo luôn. Ở J 

bọn mình gọi là dịch vụ " Tái tạo form móng". Vì nếu được làm đúng form một thời gian định kỳ 

thì form móng tay sẽ ngày càng đẹp. 

👉🏻 SƠN SÁT VIỀN MÓNG: mình cũng bị khó tính vấn đề này cực ấy, bình thường kỹ thuật 

viên sơn cách chân móng một chút sẽ không bị lem và như vậy móng có vẻ là sẽ bền hơn. Cũng 

một phần thôi nha, bền móng gel thì còn phụ thuộc vào lớp base, lớp top thật tốt. Chứ sơn cách 

móng qua hôm sau mình thấy như là móng cũ nhiều ngày rồi á. Vậy nên đi tiệm làm móng hãy 

nói bạn kỹ thuật viên sơn sát viền móng nha. Để mà sát viền móng sơn đẹp lên được thì việc làm 

sạch da viền móng rất quan trọng luônnn. Như vậy lại quay về điều đầu tiên, chúng ta lại phải để 

ý việc sửa form và nhặt da thật sạch của các bạn. 

💃🏻 Cố gắng để ý một chút thì mình sẽ có một bộ móng xinh mà không bị kiểu "mất xèng mua 

thêm bực" nhaaa. Chúc các bạn luôn ưng ý với bộ móng mới vì không có điều gì làm chúng ta 

zui zẻ nhanh như vậy 😂 

------------------------ 

𝙹𝚄𝙹𝚄 𝚃𝙷𝙴 𝙽𝙰𝙸𝙻 𝙻𝙰𝙱 
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Link: https://www.facebook.com/jujunails.dn/posts/171031554671744/ 

 

5. ❣️❣️ NAIL ĐẸP CHƠI TẾT - MINH HẰNG NAIL ❣️❣️ 

❣️❣️ Bên em nhận làm nail đến hết 29 Tết nhé mọi người ơi, đảm bảo nhu cầu làm đẹp 100% 

cho những quý khách đang bận rộn cho dịp tết đến. 

══════════════════════════ 

❣️ Minh Hằng Nails - Nhận làm nail quy trình đạt yêu cầu❣️ 

- Tư vấn mẫu nails 🖤 

- Làm sạch móng  

- Nhặt da tạo khuôn  

- Xử lý bề mặt  

- Sơn/đắp Gel💜 

- Tạo mẫu Nail Art💜 

❤️  Mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt nhất với những mẫu thời thượng, hợp xu hướng.  

❤️ Mỗi bộ nails được thiết kế chi tiết, tỉ mỉ đến từng milimet tạo nên sự khác biệt cho bộ nails 

của bạn.  

💥 Đảm bảo uy tín - Chất lượng - Giá tốt  

💥 Chuyên viên làm nail đã có nhiều năm kinh nghiệm. 

══════════════════════════ 

Liên hệ ngay để đặt lịch 

══════════════════════════ 

💬 INBOX - CMT TRỰC TIẾP HOẶC LIÊN HỆ: 

https://www.facebook.com/jujunails.dn/posts/171031554671744/
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🏠 Địa chỉ: 109 - A8 Khu tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 

☎️ Hotline: 0868 608 135 

 

Link: https://www.facebook.com/2094043677572385/posts/2146394372337315/ 

 

6. ❣️❣️ NAIL ĐẸP CHƠI TẾT - MINH HẰNG NAIL ❣️❣️ 

❣️❣️ Bên em nhận làm nail đến hết 29 Tết nhé mọi người ơi, đảm bảo nhu cầu làm đẹp 100% 

cho những quý khách đang bận rộn cho dịp tết đến. 

══════════════════════════ 

❣️ Minh Hằng Nails - Nhận làm nail quy trình đạt yêu cầu❣️ 

- Tư vấn mẫu nails 🖤 

- Làm sạch móng  

- Nhặt da tạo khuôn  

- Xử lý bề mặt  

- Sơn/đắp Gel💜 

- Tạo mẫu Nail Art💜 

❤️  Mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt nhất với những mẫu thời thượng, hợp xu hướng.  

❤️ Mỗi bộ nails được thiết kế chi tiết, tỉ mỉ đến từng milimet tạo nên sự khác biệt cho bộ nails 

của bạn.  

💥 Đảm bảo uy tín - Chất lượng - Giá tốt  

💥 Chuyên viên làm nail đã có nhiều năm kinh nghiệm. 

══════════════════════════ 
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Liên hệ ngay để đặt lịch 

══════════════════════════ 

💬 INBOX - CMT TRỰC TIẾP HOẶC LIÊN HỆ: 

🏠 Địa chỉ: 109 - A8 Khu tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 

☎️ Hotline: 0868 608 135 

 

 

Link: https://www.facebook.com/2094043677572385/posts/2146394372337315/ 
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MẪU 37: Mẫu bài content quảng cáo nước hoa 

1. Mang hơi biển hòa cùng gió xuân 

Một cuộc gặp gỡ thi vị của Hoa nhài và Long diên hương đang được diễn ra bên trong Blue. 

Những lời thì thầm của hai mùi hương một trên cạn một nằm sâu dưới đáy đại dương khi trùng 

phùng tựa như sự kết hợp vừa vặn, khiến người ta đắm say, lòng dâng tràn xúc động và ham 

muốn giành lấy, níu giữ, cất giấu cho riêng mình.  

Trong làn gió của những ngày đầu xuân năm nay, bạn chọn Blue là chọn một mùi hương từ biển, 

tươi trẻ và khỏe khoắn để quây quần bên mình suốt cả ngày dài và lan tỏa nó đến những người 

bên cạnh. Với độ lưu hương lên đến hơn 12 giờ, bạn có đủ thời gian để tận hưởng mùi hương 

thanh mát này và nâng niu cảm xúc thơm tho cho chính mình.  

✨Giá: 285,000 / chai 10ml - 670,000 / chai 30ml 

--- 

💧 Lá Parfum - nước hoa Việt Nam, chất lượng hàng hiệu. 

💧Lá Parfum hiện có 8 hương Nữ, 2 hương Nam và 1 hương Unisex. Nguyên liệu nhập khẩu 

chính ngạch, được cấp giấy phép của Bộ Y Tế. 

💧Độ lưu hương đạt từ 8 giờ đến 24 giờ, tùy theo nguyên liệu của từng mùi hương. 

--- 

🏠 Cửa hàng Q1: 88 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, Q.1 (Thứ 2 – CN, 8h – 21h30) 

🏠 Cửa hàng Q7: Tầng 2 (lầu 1) Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Q7 (Thứ 2 – CN, 

10h – 22h) 

☎️ Hotline: 

+ 0903 94 0798 (Sài Gòn) 

+ 0903 94 0708 (các tỉnh thành ngoài Sài Gòn) 

+ (028) 627 143 89 (Cửa hàng Crescent Mall) 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_40_Mau_bai_content_quang_cao_nuoc_hoa
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✈ GIAO HÀNG TOÀN QUỐC, SHIP COD. 

 

Link: https://www.facebook.com/lahouseparfum/posts/3486521071447002 

 

2. 🎁Các doanh nghiệp tiết lộ 5 lý do quan trọng chọn Lá Parfum làm quà tặng dịp cuối 

năm. 

Dịp Tết Tân Sửu đang đến gần, rất nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu chọn quà cuối năm cho các 

đối tác, khách hàng và nhân viên của mình để thay lời cảm ơn cho những đóng góp của họ trong 

https://www.facebook.com/lahouseparfum/posts/3486521071447002
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suốt một năm qua. Bên dưới đây là 5 lý do chính mà các doanh nghiệp chia sẻ vì sao chọn nước 

hoa Lá Parfum để làm phần quà cuối năm cho nhân viên của mình:  

1. Lá Parfum có độ lưu hương lên đến hơn 12 giờ, là thương hiệu nội sở hữu chất lượng chuẩn 

quốc tế với nguyên liệu nhập khẩu từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, được bộ y tế cấp phép. 

2. Mùi hương tinh tế, hợp xu hướng, không thua kém các tên tuổi đình đám trong ngành nước 

hoa. Với các tone mùi hoa cỏ ngọt ngào như Morning, Rosee, Bloom, tone gỗ ấm của For Him, 

BeYou hay hương biển tươi mát như Blue, Lá Parfum mang đến sự lựa chọn đa dạng cho các 

quý doanh nghiệp.  

3. Thiết kế, bao bì đẹp, tinh tế, sang trọng, thể hiện sự trân trọng dành cho người nhận. Điểm 

nhấn này khiến Lá Parfum trở thành món quà đẳng cấp từ mùi hương bên trong đến diện mạo 

bên ngoài.  

4. Ưu đãi tốt, giúp doanh nghiệp vừa có quà tặng xứng tầm cho nhân viên, vừa giúp ngân sách 

không bị “lõm” trong 1 năm Covid đầy khó khăn. Chọn Lá Parfum làm quà cho nhân viên, các 

doanh nghiệp không chỉ chọn được món quà ý nghĩa mà còn tiết kiệm, đặc biệt là với chương 

trình ưu đãi của lá dịp Tết này.  

5. Lá parfum đang được giới trẻ trong nước quan tâm và yêu thích, có nhiều mùi hương phù hợp 

sở thích của đông đảo nhân viên. Hiện tại Lá đang có 8 mùi hương dành cho nữ, 1 mùi hương 

cho nam và 2 mùi hương Unisex được ưa chuộng, thích hợp để sử dụng vào nhiều hoạt động như 

đi làm, đi chơi hay đến các bữa tiệc.  

🌹 Giá: 285,000 / chai 10ml - 670,000 / chai 30ml 

--- 

💧 Lá Parfum - nước hoa Việt Nam, chất lượng hàng hiệu. 

💧Lá Parfum hiện có 8 hương Nữ, 2 hương Nam và 1 hương Unisex. Nguyên liệu nhập khẩu 

chính ngạch, được cấp giấy phép của Bộ Y Tế. 

💧Độ lưu hương đạt từ 8 giờ đến 24 giờ, tùy theo nguyên liệu của từng mùi hương. 
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Link: https://www.facebook.com/lahouseparfum/posts/3469585843140525 

 

3. ❓❓❓Vi ̀sao PHU ̣NỮ cậ ̀n NƯƠ̆́ C HOA ❓❓❓ 

🌈 Giày cao gót, son môi đỏ rưc̣, những bo ̣̂  cánh thanh lic̣h đã phà̂n nào hoàn thie ̣̂ n hiǹh ảnh của 

mo ̣̂ t người phu ̣nữ trong má̆t người đó̂i die ̣̂ n. Tuy nhiên, mo ̣̂ t mùi hương se ̃làm rõ hơn phong cách 

và ngà̂m khả̆ng điṇh laị cá tińh của người phu ̣nữ á̂y ❤️ 

❌❌#CHARME_SCANDAL nha ̣̂ p khả̂u 100% taị Pháp. 

👉👉Phuc̣ vu ̣những khách hàng khó tińh và yêu thićh hàng #PHÁP 

👌👌Charme cho ra má̆t dòng nước hoa nữ nha ̣̂ p khả̂u 100% taị Pháp, nhưng mức giá vô cùng bá̂t 

ngờ!!! 

https://www.facebook.com/lahouseparfum/posts/3469585843140525
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🌹🌹Tông mùi sang troṇg, bi ́ả̂n và quyé̂n rũ gió̂ng tông hương của Guicci Guility đỏ - Mùi 

hương đươc̣ thó̂ng kê đươc̣ yêu thićh nhá̂t năm 2018. Hứa heṇ se ̃là hương thơm mà chi ̣ em không 

thẻ̂ bỏ qua 

Còn dc vài chai thôi nè, khách iu nhanh tay choṇ miǹh chai đi chơi dip̣ Té̂t nhé, Té̂t thêm e này là 

hé̂t sả̂y. 

Link: 

https://www.facebook.com/tongkhonuochoacharm.donganh.hanoi/posts/1478988832432147 

4. NƯỚC HOA KHUẾCH TÁN 

Việc tặng quà được xem là nét đẹp truyền thống của người Việt trong mỗi dịp Tết đến xuân về, 

đó là cách bày tỏ tình cảm yêu mến giữa những người thân với nhau.  

Đến với Miyako Home rinh ngay set quà Nến thơm và Tinh Dầu nước hoa  Cao cấp cùng nhiều 

ưu đãi chắc chắn sẽ là món quà giá trị - ý nghĩa và ấm áp nhất dành tặng người thương yêu. 

▪ Hãy ghé ngay Miyako Home để check-in  rinh quà về nhé !  

👉 Khám phá ngay những set quà dành cho dịp lễ tết sắp tới Ib ngay cho MIYAKO HOME 

hoặc ghé qua cửa hàng để trực tiếp lựa chọn hương thơm yêu thích nhất ! 

___________ 

MIYAKO HOME - MÓN QUÀ TỪ HƯƠNG THƠM 

HỆ THỐNG SHOWROOM: 

➥ 99 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

➥ B01 Nam thông 2, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM 

☎️ Hotline : 0938.466.555 
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Link: https://www.facebook.com/NUOCHOAKHUECHTAN/posts/224301115982575 

 

5. 🥰Tết của bạn có mùi như thế nào?  

🌸Có phải là mùi thuốc pháo vừa nổ giòn giã thoảng đặc trong cơn gió vừa lướt qua?  

🌸Mùi nhang trầm ấm nồng quyện cùng mùi thức ăn của mẹ những mâm cơm ngày Tết? 

🌸Hay đơn giản là mùi của những giỏ cúc mâm xôi, cúc vạn thọ quệt vào áo khi bạn cùng cha 

ôm khệ nệ đặt ở trước cửa nhà? 

Chúng mình tin là dù cho định nghĩa trong mỗi người có thể sẽ khác nhau thì cái "mùi Tết" đều 

mang lại một cảm giác chung, đó là cảm giác của yêu thương sum vầy và những giây phút yên 

bình đầy hy vọng của một khởi đầu mới. 
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Và đó cũng là cảm giác mà NauNau tin là bạn sẽ lại tìm thấy trong collection "TẾT AN NHIÊN" 

- collection hương đặc biệt chỉ dành riêng cho Tết 2021 này của chúng mình. 

Mùi Tết An Nhiên của NauNau lần này được gói trọn trong 3 sản phẩm: 

👍Nến thơm Tết An Nhiên 

👍Xịt phòng Tết An Nhiên  

👍Tinh dầu Tết An Nhiên 

Chắc hẳn khi đọc đến đây bạn sẽ thắc mắc NauNau đã gói ghém những note hương gì vào 

collection lần này phải không nè?  

Câu trả lời : Đây là một bí mật. 😉 Tụi mình sẽ từ từ tiết lộ trong thời gian tới. Vì sẽ có một 

minigame cho các bạn đoán thành phần mùi của Tết An nhiên đó.  

NauNau mong bạn đến, thử qua và cho NauNau biết cảm nhận của bạn khi chạm vào những note 

hương của mùa Tết An Nhiên này nha.😉    

À, và mỗi một sản phẩm sẽ "phát huy" một cách khác nhau nên để trải nghiệm tròn trịa cảm giác 

của Tết An Nhiên, NauNau có ưu đãi đặc biệt khi bạn cả set 3 sản phẩm đó nhen. 😉  

Đây là phiên bản giới hạn nên bộ sưu tập đặc biệt này chỉ có 100 hộp. Giá pre-order là 688k (giá 

gốc 738k) được tặng thêm sáp thơm treo tủ áo.  

Đây là link đặt hàng để được hưởng ưu đãi pre- order trong tuần này:  

https://forms.gle/xY4JqE4Yjet3hdWJ6 

nhanh tay để xí ngay một chút Tết An Nhiên cho mình bạn nhé!  

From NauNau With Love!  ❤️ 
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Link: https://www.facebook.com/naunauvn/posts/5199946270046622 

 

MẪU 38: Mẫu bài content quảng cáo nhạc cụ 

1. 𝑵𝒂 ̆́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒆̣̂ ̆́𝒖 𝒍𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒎𝒖𝒐̣̂𝒏 𝒉𝒐𝒂 𝒗�̀�𝒏𝒈, 

𝑩�̣�𝒏 đ�̃� 𝒄𝒐̆́ đ�̀�𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝑻𝒆̣̂ ̆́𝒕 𝒏�̀�𝒚 𝒄𝒉�̛�𝒂? 

✨Với phương châm mang đến những giây phút CHƠI nhạc thật sự, CẢM nhạc thật chất, 

Yamaha hân hoan giới thiệu chuỗi cửa hàng với không gian trải nghiệm nhạc cụ - 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚 

𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trải dài từ Bắc chí Nam đến các khách 

hàng yêu âm nhạc. 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_41_Mau_bai_content_quang_cao_nhac_cu
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✨Điểm đến đầu tiên ở TP.HCM chính là Việt Nhạc Music Center với những cây đàn #piano 

cơ, piano điện, #keyboard, #guitar và nhiều nhạc cụ chất lượng cao cấp, chắc chắn sẽ chinh phục 

mọi yêu cầu của bạn đó nhé. 

🥰Hãy để tâm hồn nghệ sĩ của bạn được thăng hoa cùng những nhạc cụ nơi đây thôi nào.  

Inbox cho Fan page Yamaha Music Vietnam để được tư vấn chi tiết. 

------- 

VIỆT NHẠC Music Center 

112 Đường Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q1, TP. Hồ Chí Minh 

☎️(028) 38 207 436 

🗺 Chỉ đường: https://goo.gl/maps/Dad2P9ZHyWaqfamn6 

👍Xem thêm các địa điểm khác tại: http://bit.ly/cua_hang_yamaha_experience_corner 

#YamahaMusicVietnam #ÂmSắcChỉnChu #ToảSóngCảmXúc #YamahaExperienceCorner 

#ShopinShop 

 



220 
 

220 
 

Link: https://www.facebook.com/yamahamusicvietnam/posts/2847738392149136 

2. Cuối Năm Rộn Ràng - Sắm Đàn Đón Tết. 

Không khí Xuân đang ngập tràn khắp mọi ngỏ ngách, hãy cùng Việt Thương Music tạm biệt 

năm cũ và hân hoan đón chào khởi đầu mới trong không gian âm nhạc? 

Hàng loạt các sản phẩm đang “lì xì Tết”  ưu đãi lớn. Mua sắm ngay và trải nghiệm liền tay các 

ưu đãi đặc quyền chỉ có trong dịp cuối năm này  : 

💥 Miễn phí vận chuyển* 

💥 Hỗ trợ trả góp 

Chúng ta của hiện tại đang mong chờ Tết, nhưng ưu đãi thì đang mong chờ bạn. Số lượng có 

hạn, nhanh tay mua sắm ngay  ! 

* Áp dụng theo chính sách bán hàng. 

 

Link: https://www.facebook.com/vietthuong.vn/posts/3655577014511816 

3. 🔥 SALE HẾT - ĐÓN TẾT 🔥 GIVEAWAY CÂY ĐÀN GUITAR PLUS 7.000.000VNĐ 

🔥 

(Chương trình #GIVEAWAY SIÊU HẤP DẪN bên dưới nha anh em) 

🎁Anh em đã sắm sửa chuẩn bị tất niên đến đâu rồi nhỉ? Dù bận rộn đến mấy cũng đừng bỏ lỡ 

đợt sale LỚN NHẤT TRONG NĂM của Guitar Plus nhân dịp Tết nguyên đán nhé!! 



221 
 

221 
 

🎁Hàng trăm sản phẩm sẽ được giảm giá khủng với mức sale LÊN ĐẾN 50% cùng nhiều 

COMBO siêu hấp dẫn đang chờ đón bạn. 

🎁Chương trình kéo dài từ 30 Tết(24/01/2020) đến mùng 10 tháng Giêng (03/02/2020). Cùng 

đón Tết Canh Tý - vui hết ý 🐭🐁🐀 

💪 DANH SÁCH SẢN PHẨM SALE 💪 

🔥 SOFTCASE GUITAR PLUS GB10 CUSTOM SHOP: SALE OFF 50% chỉ còn 750.000 đ 

(Giá gốc: ̶1.̶̶5̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶) 😍 

🔥 Khi mua GUITAR tặng bao GB8 trị giá 350.000 đ 

⚡ Guitar Plus F5 Premium AC/DC: 4.900.000 đ (Giá gốc: ̶6̶.̶0̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Guitar Plus F5 Performer AC: 5.490.000 đ (Giá gốc: ̶7̶.̶0̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Guitar Plus F5 Limited AC/DC: 9.999.000 đ (Giá gốc: ̶1̶5̶.̶0̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Guitar Plus F5 Premium 12-string: 7.999.000 đ (Giá gốc: ̶1̶5̶.̶0̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

🔥 NGỰA ĐÀN TUSQ by GRAPTECH: SALE OFF 50% chỉ còn 130.000 đ (Giá gốc: ̶2̶6̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

😍 

🔥 Miễn phí thay dây đàn, vệ sinh & bảo dưỡng guitar: 

⚡ Dây đàn Acoustic Ernie Ball Earthwood 80/20 Bronze: 100.000 đ (Giá gốc: ̶1̶0̶0̶.̶0̶0̶0)̶ 

⚡ Dây đàn Acoustic Ernie Ball Earthwood Phosphor Bronze: 150.000 đ (Giá gốc: ̶2̶0̶0̶.̶0̶0̶0)̶ 

⚡ Dây đàn Acoustic Rotosound 80/20 Bronze: 150.000 đ (Giá gốc: ̶ ̶2̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Dây đàn Acoustic Rotosound Phosphor Bronze: 199.000 đ (Giá gốc:  ̶̶ ̶2̶5̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Dây đàn Electric Rotosound Ultramag siêu từ tính: 199.000 đ (Giá gốc: ̶3̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Dây đàn Electric Rotosound DarkZone DZ10: 150.000 đ (Giá gốc: ̶3̶0̶0̶.̶0̶0̶0)̶ 



222 
 

222 
 

⚡ Dây đàn Bass Electric Ernie Ball 4-string: 350.000 đ (Giá gốc: ̶5̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Dây đàn Bass Electric Ernie Ball 5-string: 450.000 đ (Giá gốc: ̶6̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Dây đàn Electric Elixir Optiweb: 250.000 đ (Giá gốc: ̶3̶0̶0̶.̶0̶0̶0)̶ 

🔥 STRAPLOCK 

⚡ Straplock Allparts Gold/Chrome/Black: 250.000 đ (Giá gốc: ̶3̶5̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Straplock Dunlop Gold/Chrome/Black: 350.000 đ (Giá gốc: ̶4̶5̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Straplock Ernie Ball Chrome/Black: 350.000 đ (Giá gốc: ̶4̶5̶0̶.̶0̶0̶0̶) 

⚡ Straplock Ernie Ball Gold: 400.000 đ (Giá gốc: ̶5̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶) 

🔥 UKULELE: SALE OFF 30% TOÀN BỘ Ukulele có trong Shop 

🔥 VIC FIRTH: SALE OFF 20% TOÀN BỘ các sản phẩm dùi trống, mặt tập và phụ kiện trống 

🔥 AMPLI FISHMAN 

⚡ Fishman Loudbox Mini Bluetooth: 7.500.000 đ (Giá gốc: ̶9̶.̶0̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Fishman Loudbox Mini Charge Bluetooth: 11.990.000 đ (Giá gốc: ̶1̶5̶.̶0̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Fishman Loudbox Performer: 16.990.000 đ (Giá gốc: ̶2̶1̶.̶0̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Fishman Loudbox Artist: 11.990.000 đ (Giá gốc: ̶1̶5̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0)̶ 

🔥 PICKUP FISHMAN 

⚡ Fishman Violin/Viola Pickup V-200: 3.500.000 đ (Giá gốc: ̶4.̶̶5̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶) 

⚡ Fishman Violin/Viola Pickup V-300: 3.990.000 đ (Giá gốc:  ̶̶5̶.̶0̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

⚡ Fishman Prefix Pro Blend: 4.999.000 đ (Giá gốc: ̶8.̶̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0)̶ 

⚡ Fishman Ellipse Matrix Blend: 3.900.000 đ (Giá gốc: ̶6̶.̶0̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 
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⚡ Fishman Prefix Plus-T Onboard Preamp: 5.500.000 đ (Giá gốc: ̶8̶.̶0̶0̶0.̶̶0̶0̶0̶) 

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Ngoài ra để chào xuân Canh Tý Guitar Plus còn có thêm tiết mục 

GIVEAWAY CỰC KỲ GIÁ TRỊ!!! 

Phần thưởng là 01 chiếc đàn Guitar Plus Performer 2020 Trị giá 7.000.000 đ: 

https://ngucung.com/…/dan-guitar-acoustic-guitar-plus-f5-pe… 

Thể lệ: 

- Like + Share bài viết này ở chế độ Công khai (Public) 

- Comment 1 số có 3 chữ số (từ 000-999) 

- Tag 5 người bạn yêu Guitar kèm theo số điện thoại của bạn. 

Chú ý: Comment phải là duy nhất và không được chỉnh sửa. Nếu trùng số sẽ ưu tiên bạn nào 

comment sớm hơn. 

Người chiến thắng là người làm đủ 3 bước trên và có số comment trùng hoặc gần nhất với 3 số 

cuối giải đặc biệt KQXS miền Bắc ngày 03/02/2020 dương lịch. 

Thời gian tham gia: ngay lúc này đến 18h00 ngày 03/02/2020 (Guitar Plus sẽ comment "Chốt 

sổ" vào đúng 18h00 và mọi comment sau comment này đều không hợp lệ) 

Shop sẽ inbox trực tiếp cho người chiến thắng để nhận giải và sẽ công khai kết quả trên fan page. 

✅ Ship COD toàn quốc 

✅ Đổi trả 1-1 trong vòng 15 ngày lỗi bởi nhà sản xuất 

🌈 Uy tín - Chất lượng - Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng mọi lúc mọi nơi 

--------------------------- 

🎸🎸🎸𝐆𝐔𝐈𝐓𝐀𝐑 𝐏𝐋𝐔𝐒 🎸🎸🎸 

𝐀𝐖𝐀𝐊𝐄𝐍 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐍𝐂𝐓 
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Link: https://www.facebook.com/GuitarPlusvn/posts/3351670164848610/ 

 

4. MUA ĐÀN ĐÓN TẾT 

ĐAM MÊ TRÊN HẾT 

🎼Dòng FG/FS Red Label của Yamaha từ lâu đã trở thành một "ngôi sao" trong lòng người đam 

mê guitar. 

Mua ngay chiếc đàn bạn đang tìm kiếm tại đây: http://bit.ly/yamaha-san-guitar-gia-uu-dai 

🌈Ad liệt kê những điểm cực kỳ đặc biệt của dòng đàn này để xem bạn có thấy mê không nha 

⭐Đầu tiên phải kể đến khung đàn hình vỏ sò và bề mặt gỗ vân sam Sitka đem lại âm sắc phong 

phú, âm thanh cân bằng. 

⭐Hệ thống 3 ways Pick up Atmosfeel sử dụng cảm biến piezo ở bộ phận ngựa đàn để thu tần 

số thấp (undersaddle), Micro cho dải tần thấp - trung bình, và Contact Sensor mới được phát 

triển độc quyền cho các dải tần số cao cùng các núm điều khiển đơn giản giúp bạn dễ dàng có 

được âm thanh plugged-in. 

Kết quả của tất cả những điều trên là một sản phẩm với âm thanh đầy đủ, tự nhiên, chân thật và 

tuyệt vời nhất cho mọi màn trình diễn. Chần chừ gì mà không mua ngay bạn ơi. 

https://www.facebook.com/GuitarPlusvn/posts/3351670164848610/


225 
 

225 
 

#YamahaMusicVietnam #ÂmSắcChỉnChu #ToảSóngCảmXúc #Promotion #GUITAR 

#Lazada_12_12 

 

Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1546177702305218&story_fbid=2844879519101

690 

5. Thật là vàng tươi😍😍😍 

Guitar acoustic với thiết kế xinh xắn, màu sắc tươi không cần tưới. Chất liệu thì như một chiếc 

ghế v, vì nó không phải bàn🥰🥰🥰 giá lại vô cùng hợp lý nha mọi người🥰🥰🥰 

GUITAR RẺ VẬY LIỆU CÓ TỐT KHÔNG? 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1546177702305218&story_fbid=2844879519101690
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1546177702305218&story_fbid=2844879519101690
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Đến với Nhạc cụ Lê Hoàng bạn không cần phải quan tâm về chất lượng đâu ạ🥰🥰 

BẢO HÀNH 12 tháng😍😍 

Tặng kèm 1 số phụ kiện đi kèm thật hấp dẫn😜😜 

Đặc điểm kĩ thuật: 

- Đàn được căn chỉnh Action tốt, cần thẳng, không cong vênh, đo bằng thước đo chuyên dụng 

trước khi bán ra, hạn chế việc đau tay do tập đàn 

- Đàn có âm thanh đủ chuẩn cho người mới chơi 

- Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc, nhận hàng kiểm tra mới phải thanh toán🥰🥰 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Nhanh tay inbox để được tư vấn miễn phí ạ!!! 

Mua nhạc cụ trả góp 0% bằng thẻ tín dụng của 24 ngân hàng lớn.  

Hỗ trợ thanh toán quẹt thẻ Napas Visa, Master, JCB.  

Địa chỉ : Guitar Shop - Nhạc cụ Lê Hoàng, số 131 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, Tp Cao 

Lãnh, Đồng Tháp. 

Phone - Zalo ☎️☎️☎️: 0794.37.6789 

* Chuyên mua bán trao đổi : guitar, ukulele, organ, piano, sáo trúc, trống tambourine, trống 

cajon, harmonica, cổ nhạc, phím lõm,... 

* Ship COD toàn quốc, freeship nội ô TP Cao Lãnh.\ 
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Link:  https://www.facebook.com/nhacculehoang/posts/1004383440084399 

MẪU 39: Mẫu bài content quảng cáo sơn tường 

1. 🎉[ĐÓN CHÀO SỰ LẠC QUAN NĂM 2021 VỚI PANTONE’S COLOR OF THE 

YEAR] 

Trong năm 2021 này, Viện màu sắc Pantone đình đám thế giới đã lựa chọn 2 màu sắc VÀNG 

RỰC RỠ và XÁM TRUNG TÍNH là màu của năm. Nếu màu vàng của Lemon Grove là màu của 

sự lạc quan – hy vọng, màu của những hứa hẹn trong tương lai thì màu xám của Hearthstone lại 

là màu của sự bền bỉ, mạnh mẽ có thể vượt qua mọi khó khăn. 

✨Bộ đôi màu tưởng chừng đối nghịch nhau nhưng lại truyền tải thông điệp của niềm vui, hạnh 

phúc được nâng đỡ bởi sự rắn chắc, bền vững, thể hiện khát vọng, niềm tin để vượt qua sóng gió 

của một năm 2020 đầy khó khăn này. 

#Color_of_the_year #Màu_của_năm 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_42_Mau_bai_content_quang_cao_son_tuong
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#Bewin_Paint 

DŨNG ANH PAINT 

🏤 Địa chỉ 1 : Tổ 5, Phường An Tường, TP Tuyên Quang 

🏤 Địa chỉ 2 : Xóm Phú An, Xã Thái Long, TP Tuyên Quang 

📞 Điện thoại: 0945.038.039 

 

Link: https://www.facebook.com/dunganhpaint/posts/3721335944628496/ 

2. ❄❇❇SƠN TƯỜNG MÀU GÌ CHO CĂN NHÀ TƯƠI MÁT ? 

▶Màu sắc là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng tạo cảm giác thoải mái cho mùa hè. 

Theo thống kê của các chuyên gia về màu sắc và kiến trúc, với mùa hè tại các vùng nhiệt đới thì 

nên trang trí nhà lấy các tông màu làm chủ đạo là xanh da trời, xanh nước biển và vàng nhạt. 

1. Xanh nước biển 



229 
 

229 
 

Sơn nhà màu này, chủ nhân ngôi nhà đã thể hiện thị hiếu thẩm mỹ tinh tế của mình. Màu xanh 

biển tràn đầy trong mọi ngóc ngách ngôi nhà mang lại một dung mạo hoàn toàn mới cho không 

gian sống. 

Phòng khách được sơn toàn thể tường bằng màu xanh biển trên nền trần và sàn màu trắng. Điều 

này làm cho sắc xanh trở nên ấn tượng và đẹp hơn rất nhiều. Đồng thời sử dụng màu xanh hồ 

điểm xuyết trên thảm, cốc chén, lọ hoa, hay một vài khung tranh ảnh trên tường khiến cho phòng 

khách tràn ngập sức sống mà vẫn không mất đi vẻ đẹp sang chảnh, gần gũi. 

Nếu màu xanh hồ mang lại cho phòng khách nét sang trọng, cảm giác thì nó lại mang đến cho 

nơi ngủ một không gian yên bình và lãng mạn. Gia chủ đã hòa quyện tinh tế giữa màu xanh và 

màu hồng, hai sắc màu tươi sáng hòa quyện với nhau tạo nên môt không gian nhẹ nhàng, ấm áp. 

2. Xanh da trời 

Mặc dù là tông màu lạnh nhưng nếu phối hợp theo từng mức độ sắc thái khác nhau, màu xanh da 

trời sẽ mang lại sự tươi mới đầy năng lượng sống cho căn nhà của bạn. 

Nếu bạn yêu biển, hãy tạo ra sự mới mẻ cho phòng ăn với màu xanh ngọc biển như ở đây. Căn 

phòng hiện đại này trở nên nổi bật với bộ bàn ghế có màu xanh ngọc biển là điểm nhấn. Tuy 

nhiên, cả bàn và ghế không hoàn toàn sơn màu xanh, mà phối hợp với màu trắng tạo nên sự cân 

đối hài hòa. 

3. Vàng nhạt 

Màu vàng nhạt thuộc gam sáng, biểu tượng cho niểm vui, sự lạc quan, giàu năng lượng. Màu 

vàng có nhiều tông để lựa chọn. Nếu sơn tường màu vàng kem sẽ đem lại cảm giác mộc mạc, 

sạch sẽ, tạo cảm giác thư thái, thoải mái, thì màu vàng tranh lại điểm nhấn gây sự chú ý rất tốt, 

mang đến cảm giác tươi mới, lạc quan, vui vẻ. 

Vào những ngày hè oi bức, nếu căn nhà được trang trí với màu sơn vàng nhạt sẽ đem đến cho gia 

chủ một cảm giác mát mẻ, dễ chịu hơn so với những gam màu nóng. 

============================= 

#thegioison#sonapg#nano8#nanocold 

🌈CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI SƠN 



230 
 

230 
 

🏫THẾ GIỚI SƠN- SƠN CẢ THẾ GIỚI 

⚡Hotline: 0936288998 

🌏Website: http://thegioison.asia/ 

🏦Địa chỉ: Tầng 1- Toà A1- Nguyễn Cơ Thạch- Hà Nội. 

 

Link: https://www.facebook.com/Sonnano8sao/posts/1756792317828362

 

 

3. 🤔 Xu hướng màu sắc 2021 có gì nổi bật so với năm trước?  

Màu sắc nào sẽ lên ngôi vào năm 2021? Đang là những thắc mắc được rất nhiều người quan tâm. 

👉 Năm nay, chúng tôi chọn ra Màu Của Năm có tông trung tính. Nâu Quả Cảm là một màu ấm 

áp,cân bằng, kết nối chúng ta về với thiên nhiên và những điều giản dị. Sắc Nâu còn có tính nâng 

đỡ, thúc đẩy sự ổn định, phát triển, tiếp thêm cho ta cam đảm để đương đầu với đổi thay. 

👉 Nghĩ về màu xanh lá hẳn bạn đang liên tưởng đến những tán lá cây tươi mát cùng hình ảnh 

thiên nhiên sống động. Xanh lá cây mang lại cho tinh thần sự thư giãn, nhẹ nhàng, bình tâm cách 

xa nhịp sống hối hả thường ngày. Hãy đem đến cho không gian phòng khách và nhà bếp cảm 
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giác bình yên bằng những tông màu xanh lá. Sắc xanh làm dịu tâm trí của bạn bằng cách mang 

màu sắc của thiên nhiên đầy sức sống vào ngôi nhà. 

🥰 Chúc bạn của tôi một tuần mới ngập tràn niềm vui, may mắn và gặt hái nhiều thành công nhé! 

Happy New Week! 

#Sonbendepgiahoply 

#THIENDUONGSACMAU 

 

 

Link: facebook.com/sonchongthammitsu/posts/1303502156674277 

 

4. VUI TẾT SUM VẦY - NHẬN QUÀ TRÀN ĐẦY🎉🎉 

Từ nay đến Tết nguyên đán, khi mua sơn tại Suntec quý khách hàng sẽ có: 

🎁Cơ hội nhận tới 1500$ đô la.  

🎁100% khách hàng đều được nhận bộ quà tặng từ Suntec.  
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🔔Gọi ngay hotline 𝟎𝟗𝟔 𝟑𝟏𝟐 𝟗𝟗𝟗𝟗/𝟎𝟗𝟕 𝟖𝟖𝟎 𝟐𝟐𝟐𝟐 để được tư vấn nhanh nhất 

____ 

💌 Chương trình tri ân khách hàng đã và đang đồng hành cùng Suntec Việt Nam, chúng tôi dành 

tặng cho quý khách hàng khi mua sơn Suntec từ nay đến Tết nguyên đán: 

💥 Cơ hội nhận tới 1500$ đô la.  

💥Chưa hết: 100% khách hàng đều được nhận bộ quà Tết.  

Thông tin chi tiết liên hệ tới Hotline 𝟎𝟗𝟔 𝟑𝟏𝟐 𝟗𝟗𝟗𝟗 - 𝟎𝟗𝟕 𝟖𝟖𝟎 𝟐𝟐𝟐𝟐 

_______ 

SƠN SUNTEC – BỀN VỮNG CÙNG THỜI GIAN 

🏠  Số 82 - Tổ 2 - P. Phú Đô - Mỹ Đình - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội 

☎️  Hotline: 𝟎𝟗𝟔 𝟑𝟏𝟐 𝟗𝟗𝟗𝟗 - 𝟎𝟗𝟕 𝟖𝟖𝟎 𝟐𝟐𝟐𝟐 

💌  Email.: sonsuntec@gmail.com 

 

mailto:sonsuntec@gmail.com
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Link:  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=707704533268387&id=11983315872219

7 

5. Sơn hiệu ứng Cát sa mạc Safari 

🎉 Sơn hiệu ứng Cát sa mạc Safari kết hợp Sơn hiệu ứng vải lụa Cashmere: hiệu ứng vân cát 

trên nền sơn sẽ tạo nên một không gian mới lạ, phá cách. Kết hợp với hiệu ứng như lớp vải lụa 

sau khi hoàn thành, tạo nên phong cách, toát lên vẻ sang trọng, thời thường trong chính ngôi nhà 

của bạn. 

🎉 Mùa Tết sắp đến, đây là khoảng thời gian để chúng ta tân trang và làm mới ngôi nhà của 

mình để chào đón năm mới nhìu may mắn, tài lộc... 

🎨 Với hơn 1,650 màu sắc khác nhau. Phù hợp cho mọi thiết kế 3D cần phối màu với màu nội 

thất trong nhà. 

👉 Vì vậy, nếu bạn đang muốn tìm một đơn vị thi công sơn hiệu ứng safari, sơn hiệu ứng 

cashmere, sơn hiệu ứng cát sa mạc, sơn hiệu ứng cát, sơn hiệu ứng vải lụa, sơn hiệu ứng bê tông 

uy tín, chuyên nghiệp, thi công trọn gói dịch vụ bao gồm cả vật tư lẫn thi công với giá cả hợp lý, 

tư vấn miễn phí tại nhà thì Topsonhieuung là nơi cung cấp các dòng nhập khẩu chính hãng với 

giá thi công sơn hiệu ứng phải chăng nhất đến tay người tiêu dùng. 

👉 Còn chần chừ gì mà không liên hệ với chúng tôi để có một không gian nhà ở hoàn hảo nhất. 

✉️ Xem thêm tại:  

- Website: https://topsonhieuung.com/san-pham/son-hieu-ung/ 

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZ9Ef8Olb2iNO_I1NIuHZ0g 

- Bảng màu với hơn 1650 màu: https://tambour.co.il/color-fan 

🎨 Sơn hiệu ứng - nguồn cảm hứng trong ngôi nhà của bạn ! 

🎨 Phân phối và thi công sơn hiệu ứng 
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------------------------- 

Sơn Hiệu Ứng & Vẽ Tranh Tường - Topsonhieuung 

📌 Chuyên thi công trọn gói các dòng sơn hiệu ứng & Dịch vụ vẽ tranh tường chuyên nghiệp. 

📌 Sơn nhập khẩu chính hãng. 

📌 Đội ngũ thi công & tư vấn viên chuyên nghiệp. 

📌 Miễn phí tư vấn tại nhà. 

📌 Nhận thi công sơn theo yêu cầu thiết kế. 

📌 Bảo hành chính hãng lên đến 10 năm. 

📌 Dặm vá miễn phí sau thi công. 

 

 

Link: https://www.facebook.com/SonHieuUng/posts/2802388676754346 

 

https://www.facebook.com/SonHieuUng/posts/2802388676754346
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MẪU 40: Mẫu bài content quảng cáo tài chính, vay tín dụng 

1. ƯU ĐÃI VAY, TẾT NGÀN ĐIỀU MAY 

Dịp cận Tết Nguyên Đán, nhu cầu mua sắm sửa chửa, ngày càng tăng cao. 

Với vai trò người bạn đồng hành của các khách hàng cá nhân  Giải Pháp Tài Chính Thông Minh 

đại diện kinh doanh của ngân hàng  dành 2.500 tỷ đồng triển khai Chương trình cho vay ưu đãi 

hỗ trợ cá nhân vay mua sắm sửa chửa chi tiêu cá nhân đón mùa kinh doanh Tết Nguyên Đán 

2021 với mức lãi suất chỉ từ 13.5%/năm. 

Liên hệ với Fangpage hoặc để lại SĐT để được tư vấn chi tiết. 

 

 

Link: https://www.facebook.com/114315580009901/posts/412488830192573/ 

2. 🏆🏆 HỖ TRỢ VAY TIÊU DÙNG DỊP TẾT 2021💰💰 

🏆Hỗ trợ tối đa lên tới 10 lần thu nhập. 

🏆Đã vay nhiều ngân hàng khác vẫn được vay thêm. 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_44_Mau_bai_content_quang_cao_tai_chinh,_vay_tin_dung
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🏆Hồ sơ thủ tục đơn giản nhất. 

📢 Khoản hỗ trợ từ: 30 triệu – 1 tỷ triệu. 

📢LÃI SUẤT: 0,85%/ Tháng. 

📢Thời hạn: 12 đến 60 Tháng. 

📢 Độ tuổi: 23 đến 60. 

📢 Bảo mật thông tin, giải ngân nhanh chỉ trong 3 ngày làm việc. 

📢 Thu hồ sơ & xử lý trực tiếp, không qua trung gian. 

1/VAY THEO HỘ KINH DOANH : Tối đa 200 triệu. 

Chứng từ: Cmnd và bằng lái hoặc hộ khẩu, giấy phép kd. 

2/ VAY THEO LƯƠNG: 10 lần lương. Chứng từ: Cmnd và bằng lái hoặc hộ khẩu, hdld và sao 

kê lương hoặc chụp hình trên Internetbanking. 

3/ VAY THEO SIM MOBIFONE: Tối đa 70 triệu. Chứng từ: Cmnd và bằng lái hoặc hộ khẩu. 

4/ VAY THEO HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP: Tối đa 400 triệu. Chứng từ: Cmnd và bằng lái hoặc hộ 

khẩu, hợp đồng thế chấp của Ngân Hàng. 

5/ VAY THEO CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở: Tối đa 400 triệu. Chứng từ : Cmnd và bằng lái hoặc hộ 

khẩu, Sổ hồng hoặc sổ đỏ ( Chuyên viên chỉ chụp hình không giữ giấy tờ ). 

6/ VAY THEO HÌNH THỨC LÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC: Tối đa 300 triệu, duyệt 

hồ sơ 100%, không thẩm định nơi làm việc, không gọi người thân. Chứng từ: Cmnd và bằng lái 

hoặc hộ khẩu, quyết định nâng bậc hoặc hàm, hoặc hệ số lương. 

HỖ TRỢ KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ: TP HCM, Tây Ninh, Bình Dương, Vũng Tàu, 

Đồng Nai, Bình Phước. 

Đặc biệt: Không thẩm định nhà, không thẩm định người thân, duyệt hồ sơ trong vòng 3 ngày làm 

việc. 

================================= 
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Liên hệ tư vấn hoặc inbox Mr Phong 0962.21.52.57 

Mail: phongtd2@vpbank.com.vn 

 

 

Link: https://www.facebook.com/107455704482446/posts/139656794595670/ 

 

2. 💰BẠN CẦN MUA XE, MUA ĐỒ TIÊU DÙNG HAY SẮM SỬA TẾT 🎆 

💰NGÂN HÀNG CHÚNG TÔI HỖ TRỢ VAY TIỀN MẶT LÊN TỚI 70 TRIỆU 

🌉KHU VỰC: Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quãng Ngãi. 

📌 Không thế chấp tài sản, Không mất phí hồ sơ 

📌 Giải ngân nhanh trong 2-3 ngày làm việc 

🔛 Chỉ cần CMND+SHK và một trong những giấy tờ sau: 

mailto:phongtd2@vpbank.com.vn
https://www.facebook.com/107455704482446/posts/139656794595670/
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❗Đi làm hưởng LƯƠNG (>= 3.000.000) có BHYT công ty cấp 

❗HÓA ĐƠN ĐIỆN >= 150.000 ( cha mẹ đứng tên hóa đơn con cũng có thể vay đc )  

❗HOÁ ĐƠN NƯỚC >= 100.000 

❗ Hoá đơn Internet/ truyền hình cáp >=80.000 

❗ Đang dùng điện thoại di động trả sau >=100k 

❗Hợp đồng vay của tổ chức tín dụng khác 

📵 Bảo mật thông tin khoản vay, tư vấn làm hồ sơ miễn phí, không tốn bất kỳ phí nào. 

Bạn đang có khoản vay của các tổ chức tín dụng nào khác cũng không thành vấn đề. 

⏱ Thời hạn vay : 06 tháng - 36 tháng. 

✳ Bạn có nhu cầu chúng tôi đáp ứng. 

☎️ Liên hệ ngay 0965.89.49.29 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. 

HOẶC NHẮN TIN ĐỂ ĐƯỢC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN 

Link: https://www.facebook.com/1105118072983953/posts/1178703025625457/ 

 

3. 🌸Tết Nguyên đán đã cận kề, gia đình mình đã sắm sửa xong chưa? 🌸 

Ngoài kia bao la là đồ điện tử điện máy đang giảm giá "sốc", lại thêm gói mua trả góp 0% LÃI 

SUẤT từ Mcredit, ai muốn mua ngay nào? 

✅ Trả góp 0% lãi suất áp dụng với các mặt hàng điện tử, điện máy như: Tivi; Tủ lạnh, Máy 

giặt, Điều hòa... 

✅ Hồ sơ đăng ký đơn giản: chỉ cần CMND và Sổ hộ khẩu hoặc Bằng lái xe 

✅ Không cần thế chấp 

https://www.facebook.com/1105118072983953/posts/1178703025625457/
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✅ Duyệt nhanh hồ sơ 

🔔 Thông tin chi tiết: http://bit.ly/Mcredit-Trả-góp-0-lãi-suất 

-------------------- 

Mcredit - Cần vay, được ngay 

Hotline: 1900 63 67 69 

Website: https://mcredit.com.vn/ 

Đăng ký khoản vay: https://mcredit.com.vn/vi/dang-ky-khoan-vay 

Điểm tư vấn bán hàng: https://mcredit.com.vn/vi/tra-cuu-diem-tu-van-ban-hang 

 

Link: https://www.facebook.com/McreditVietNam/posts/1300499260157378/ 

  

https://mcredit.com.vn/vi/tra-cuu-diem-tu-van-ban-hang
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4. 🌼Năm mới - Tết đến🌼 

🌟 VAY ƯU ĐÃI - KHÔNG LO LÃI 🎉 

➡️ Chỉ cần có BHYT của công ty cấp  

👉🏻 Có ngay 20-100 triệu để đổi xe 🚗 - tân trang nhà 🏘️ - du lịch 🏝 - đám cưới 💒 

---------------------------- 

Lợi thế khi vay ở TP Bank 

    👉🏻 Hồ sơ đơn giản 

    👉🏻 Giải ngân nhanh trong vòng 48h 

    👉🏻 Bảo mật với người thân 

    👉🏻 Đang vay ngân hàng khác vẫn vay được 

----------------------------- 

Đừng bỏ lỡ cơ hội vay vốn tuyệt vời nhân dịp cuối năm này nha! 💸💸 

☎️Liên hệ ngay: 0907786412 (Ms Ánh) 

Chuyên viên tín dụng TPbank để làm hồ sơ. 

Xin cảm ơn! 

Link: https://www.facebook.com/108791600979721/posts/161396542385893/ 

 

5. 🥰🥰🥰 THANH TOÁN KHOẢN VAY – NHẬN NGAY LÌ XÌ TỪ VIETTELPAY 

Lì xì tới rồi đâyyyyy! 

🥰 Xuân đến xuân sang, mọi người đã sẵn sàng nhận lộc đầu năm để “say bye” năm cũ và “say 

hi” năm mới rực rỡ chưa nào? 
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💰Bật mí với bạn nè: Từ ngày 8/12/2020 – 30/06/2021, bạn sẽ được hoàn lại 6.666 đồng khi 

đăng ký mới tài khoản trên ứng dụng ViettelPay và thực hiện giao dịch thanh toán Thẻ Vay 

VietCredit từ 20.000 đồng trở lên qua tài khoản này đấy! 

🎉Thanh toán tiện lợi, lại còn được lì xì hời như thế này thì phải nhanh tay thôi nào! 

Cùng xem chi tiết chương trình tại đây: http://bit.ly/2JRDNVX bạn nhé! 

--- 

Thẻ Vay VietCredit - giải pháp tài chính dự phòng tốt nhất mà bạn không thể bỏ qua với các ưu 

điểm: 

🔸 Ứng tiền nhanh, an tâm như vay người thân 

🔸 Miễn lãi suất 7 ngày đầu tiên kể từ khi kích hoạt thẻ 

🔸 Miễn phí mở thẻ, phí thường niên, phí tất toán... trong suốt quá trình sử dụng thẻ 

🔸 Thưởng không giới hạn khi giới thiệu bạn mở thẻ, giới thiệu càng nhiều thưởng càng cao 

Liên hệ để được tư vấn mở Thẻ Vay: 

👉 Website: www.vietcredit.vn 

👉 Hotline: 1900 6515 

#TheVayVietCredit #VietCredit 
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Link: https://www.facebook.com/TheVayVietCredit/posts/914000149409009 

MẪU 41: Mẫu bài content quảng cáo đồ lót phụ nữ 

1. 𝐈𝐓𝐄𝐌𝐒 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝟓𝟎%  

_SALE HẾT ĐÓN TẾT_ 

 

Chỉ còn 4 ngày duy nhất trong đại tiệc xả hết toàn bộ cửa hàng MiaLala đón tết Canh Tý. 

Giảm tất tần tật các mẫu up to 70% mà nhiều hơn thế. Nhanh tay, nhanh mắt cập nhật chương 

trình và ghé cửa hàng MiaLala gần nhất ngay nào! 

#Mialala #youngandfun #hethongdolot 

----------------------------------------- 

𝐌𝐢𝐚𝐋𝐚𝐋𝐚  

87 Chùa Bộc (flagship) 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_45_Mau_bai_content_quang_cao_do_lot_phu_nu
https://www.facebook.com/hashtag/mialala?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU84nllGmissiGdfQjImsCKaqcZMWiPu8rwhby6LntscFwWnHjOOLFdLLzDmaoQvidHgZTkeBLAar83KUCaz0WJFu2Z-VqwWOBmRS8iVgx0JKiL_w8OOS9hZsxfWhY43EhWZT7eAtNldZDOL2QyabvL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/youngandfun?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU84nllGmissiGdfQjImsCKaqcZMWiPu8rwhby6LntscFwWnHjOOLFdLLzDmaoQvidHgZTkeBLAar83KUCaz0WJFu2Z-VqwWOBmRS8iVgx0JKiL_w8OOS9hZsxfWhY43EhWZT7eAtNldZDOL2QyabvL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hethongdolot?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU84nllGmissiGdfQjImsCKaqcZMWiPu8rwhby6LntscFwWnHjOOLFdLLzDmaoQvidHgZTkeBLAar83KUCaz0WJFu2Z-VqwWOBmRS8iVgx0JKiL_w8OOS9hZsxfWhY43EhWZT7eAtNldZDOL2QyabvL&__tn__=*NK-R
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19b10 Phạm Ngọc Thạch 

68 Phố Huế 

267 Kim Mã 

161A Cầu Giấy 

331 Nguyễn Văn Cừ 

200 Nguyễn Trãi (gần Royal) 

286 Nguyễn Trãi (gần ĐH Hà Nội) 

----------------------------------------- 

Open daily: 9 a.m - 10 p.m 

Hotline bán lẻ: 0904534491 

Hotline bán buôn: 0329228888 (Mr.Bảo) 

Website: www.mialala.com 

Instagram: @mialala.vn 

Ship hàng toàn quốc! 

http://www.mialala.com/?fbclid=IwAR1oVNKhAoOSJDzpQTlwbixM87YDL1gCaNDkMH7JjzSjQx_zL61jaPBQ-9A
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2. TẶNG ĐỒ LÓT CHO NÀNG VÀO NGÀY VALENTINE?  

ƯU ĐÃI GIẢM 30% KHI MUA COMBO 2 QUẦN LÓT TÀNG HÌNH HOẶC 1 ÁO LÓT 

VÀ 1 ÁO LÓT TÀNG HÌNH  

Tại sao lại không nhỉ? Sự ngọt ngào, lãng mạn và cổ điển của hoa hồng, chocolate hay gấu bông 

dần thay thế bằng những thứ thiết thực hơn. Lễ tình nhân năm nay, phái đẹp chắc chắn sẽ rất 

thích thú khi được tặng đồ lót, món quà tưởng như nhạy cảm nhưng lại khá hữu dụng. 

-------------------------------- 
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Ưu đãi -50%TOÀN BỘ thời trang, Áo WarmMax siêu ấm, Áo khoác đại hàn, Áo Lông Vũ 

siêu nhẹ, Áo Lông Vũ Nhân Tạo, Áo 5 in 1, Quần legging Jeans, đồ Bamboo kháng khuẩn trẻ 

em, Thời Trang TokyoLife… 

Ưu đãi - 50% Giày, Ví da, Túi xách In The Now 

Đồng giá quần Legging Yoga chỉ còn 70k, Đồng giá 399k Áo bomber . 

-50% các loại Tinh Dầu Tự Nhiên, Tinh Dầu Hoa Hồng, Oải Hương, Nhài 

Sale up to 50% TOÀN BỘ gia dụng Nhật Bản – Made in Japan 

TokyoLife sẽ mở cửa đến hết ngày 29 Tết Âm Lịch để phục vụ quý khách  

-------------------------------- 

Hotline: 01666166666 

-------------------------------- 

Hệ thống showroom: https://goo.gl/FkxEtD 

https://goo.gl/FkxEtD?fbclid=IwAR1UfjJj8eFCKW8UPHLw3jipZQ1ZFUxquuYOVpHMZWBToElzCUwoeL4DZJc
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Link: https://www.facebook.com/TokyoLifeNow/posts/543185059397676 

  

https://www.facebook.com/TokyoLifeNow/posts/543185059397676?__cft__%5b0%5d=AZWqq1LmR6NsXVlIGrF_5thtzUiBmm-wPy0jSugmxdsH_yVnVYlbYEoAESdfrxWlO7YdOjf4qZ58qW8-RSeJg-rurVzy6hLcVkZjhqj0k1HmYFdnmxgWXPl8E_8xoo9rXcupXk9l8PDStBqW4HvYVLyT&__tn__=%2CO%2CP-R
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3. BÀI VIẾT NÀY CÓ QUẢNG CÁO … SALE 50%] 

SALE tất cả các sản phẩm, duy nhất tại chi nhánh này  

Bấm link: http://bit.ly/SALETC_Banggia_3 để biết chi tiết thông tin SALE 

SALE chỉ 2 ngày 28-29/09 (T7 & CN) 

 

Link: https://www.facebook.com/bomsister.vn/posts/2562090984022286  

4. SALE SALE SALE –  

Áo lót nữ Triumph Amo 332 WHU01 phối lớp lưới kiểu nâng ngực. 

https://bit.ly/SALETC_Banggia_3?fbclid=IwAR3aPs9miyzkwm5WuqqPvHiHD6J0gsOycslaAE6XaVkxqmAsKa-nbc6XMes
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Lưu ý: Những chiếc áo sale sẽ có vài trường hợp bị lem màu, bị ố và có vài chỗ bi bám bụi, 

rớt tem... nhưng đa phần là vì còn lẻ size và 1 vài cái nên shop sale. Các bạn có thể đến trực tiếp 

shop để xem sản phẩm và thử. 

Hàng sale không đổi trả dưới mọi hình thức và số lượng có hạn nhé. 

Giá gốc 329k giảm còn 280k. 

Xuất xứ: Trung Quốc. 

Chịu trách nhiệm và phân phối bởi Cty TNHH Triumph International Việt Nam. 

Theo sự nhượng quyền của cty Triumph Intertrade AG. Triumphweg 6, 5330 Bad Zurzach, 

Switzerland. 

Triumph luôn là thương hiệu đồ lót hàng đầu thế giới bởi những tính năng nổi trội: kiểu dáng 

sang trọng, thiết kế đặc sắc, chất liệu bền đẹp, màu sắc tinh tế.Vì thế thương hiệu luôn được hầu 

hết tất cả chị em phụ nữ trên 120 quốc gia tin dùng. 

Sản phẩm có chất liệu từ 95% Polyamide/Ny lon có khả năng chịu mài mòn tốt và độ đàn hồi 

cao, các sản phẩm có sử dụng vải nylon dễ khôi phục trạng thái ban đầu khi bị kéo giãn . Không 

gây bức bối trong những ngày nắng nóng và có tính dịu nhẹ vào những ngày đông lạnh. 5% 

Spandex/Elastane luôn là chất liệu nằm trong top đầu những loại vải có tính co giãn tốt, còn có 

độ đàn hồi vượt trội tốt hơn cao su tự nhiên và nhanh khô hơn các loại vải thông thường khác. 

Với kiểu dáng phối lớp lưới ngang bên ngoài phủ lên cúp áo vô cùng lạ mắt cho tủ đồ lót của 

bạn thêm phần sinh động. Sản phẩm có thiết kế cúp ôm gọn vòng ngực và có mút vừa đệm nâng 

giúp vòng 1 được đầy đặn hơn. Dây có độ co giản hoàn hảo hạn chế để lại vết hằn trên cơ thể và 

có thể điều chỉnh theo ý muốn của mỗi người. 

Cách chọn áo ngực phù hợp: 

Vòng ngực: Size: 

80-82cm 70B=75A 

84-86cm 75B=80A 

88-90cm 80B=85A 

92-94cm 85B=90A 

Lưu ý khi lựa chọn áo ngực 

- Áo ngực quá rộng sẽ làm bạn cảm thấy mất tự tin, áo dễ bị tuột, đặc biệt là độ nâng đỡ không 

tốt sẽ khiến vòng 1 dễ bị chảy xệ. 
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- Áo ngực quá chật thường gây khó chịu, ảnh hưởng xấu đến lưu thông máu, gây tức ngực, 

khó khăn trong các hoạt động... Không những thế, nó còn tác động không tốt đến sức khỏe và sự 

phát triển của ngực dẫn đến những căn bệnh nguy hiểm như ung thư vú ... 

Hãy tìm hiểu và lựa chọn chiếc áo ngực phù hợp cho mình nhé các nàng. 

Vì hình ảnh là do bên shop tự chụp và không có qua photoshop nên có thể hình ảnh sẽ không 

được lung linh như ảnh trên mạng. Nhưng khi hàng đến tay các bạn rồi thì các bạn sẽ thấy được 

sản phẩm thật sẽ lung linh hơn hình shop chụp nhé. Nên các bạn cứ yên tâm mà lựa chọn và mua 

hàng bên shop nhé. 

Tại Tường Huê shop có rất nhiều kiểu dáng, mẫu mã và thiết kế cho những phong cách khác 

nhau bạn có thể đến trực tiếp shop hoặc lựa chọn trên website của shop. 

Sản phẩm có các màu và size sau : 

Màu: Đen. 

Size: A70 -B70 -A80. 

Không giặt, sấy khô bằng máy giặt. 

Không dùng thuốc tẩy. 

Phơi trong bóng râm. 

Giặt bằng nước ấm 30 độ. 
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Link: https://www.facebook.com/myphamtuonghue/posts/1611491745659639 

 

5. ĐÓN LỘC ĐẦU NĂM  

Nàng ơi, nàng hãy cùng Seduce đón một năm mới thật may mắn & tràn đầy hạnh phúc nhé! 

Seduce dành tặng nàng khuyến mãi trọn tháng 1 lên đến 40% cho áo lót & quần lót: 

Đồng giá 79K quần lót 

https://www.seduce.vn/collections/quan-lot-79k 

Đồng giá 179K áo lót 

https://www.seduce.vn/collections/don-loc-dau-nam-179k 

Hãy sắm cho bản thân những nội y thật thoải mái và đón năm mới tràn đầy may mắn nhé! 

*** 

https://www.facebook.com/myphamtuonghue/posts/1611491745659639?__cft__%5b0%5d=AZWzelYoWJfTxvpx0dNfUDA3GRHalHD5MXg01nDtAS9TTHVS2U-xK_f4K-MqqLkKa-Mp2d-aB4b8hzmfJGUFxyekfRCQDKNuC0StrAOpZWlK2g1-1T38Rza5JvGnoMh2fX2SSGlYI4ijK9lVaSctGHaV&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.seduce.vn/collections/quan-lot-79k?fbclid=IwAR0O50DpUuoNsGUjeRrfviF2umslHNDHH7Yf_9DPygEReZuEqjGZTdG9hoI
https://www.seduce.vn/collections/don-loc-dau-nam-179k?fbclid=IwAR3LoL0-T7r1Iip6KC0CgQABSD9WjWncLHnBtL2IOCxEQMimrD1NUqolcbo
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Seduce - The Natural Charm 

Nội y chất Nhật 

Website: https://www.seduce.vn/ 

Shopee: https://shopee.vn/seducevietnam 

Lazada: https://www.lazada.vn/shop/seduce-vietnam/ 

Yes24: https://www.yes24.vn/noi-y-seduce 

 

 

Link: https://www.facebook.com/seducevietnam/posts/1717325671774437 

MẪU 42: Mẫu bài content quảng cáo đồ chơi em bé 

1. [KINH DOANH ĐỒ CHƠI TRẺ EM DỊP TẾT 2021] 

#MỎ #VÀNG SIÊU LỢI NHUẬN NHIỀU NGƯỜI BỎ LỠ 

Thời điểm bán hàng tốt nhất trong năm 

https://www.seduce.vn/?fbclid=IwAR0Tq2-63EBATtzmedUUN6cL514IfOH_d4hBGNq_OgmIMagxpeWpxc_IReU
https://shopee.vn/seducevietnam?fbclid=IwAR012VQ7ycfXSJKPZcyjKQwY2g2BiPkUg9RvloxmfMRCo0LdWDSiOe1Vtuo
https://www.lazada.vn/shop/seduce-vietnam/?fbclid=IwAR1odUtX3lWYFChv4b8juWRbt9TO6smIRs19VB6qlkfT3KcIUmp0ssg-91g
https://www.yes24.vn/noi-y-seduce?fbclid=IwAR0ucPVech6k06cnu4c2Dcnp_y-SW2p1-nvNmQmDul_6L3g4gZNagBqe1gA
https://www.facebook.com/seducevietnam/posts/1717325671774437
https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_46_Mau_bai_content_quang_cao_do_choi_em_be
https://www.facebook.com/hashtag/m%E1%BB%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJGMHog3RGs-cHNtuhFh-k8xvqNMl8TSysd9BFMRQUTmLB4TOlBAcdYefvI7wGKT--rgNy517dCWOeuV63m2zqvf1ajfpipacudD61Iu5f0BVobV5XLwFXUmcFd7z0mOKjD4ZjW3Ui8xbnKqbmTWbt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/v%C3%A0ng?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJGMHog3RGs-cHNtuhFh-k8xvqNMl8TSysd9BFMRQUTmLB4TOlBAcdYefvI7wGKT--rgNy517dCWOeuV63m2zqvf1ajfpipacudD61Iu5f0BVobV5XLwFXUmcFd7z0mOKjD4ZjW3Ui8xbnKqbmTWbt&__tn__=*NK-R
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Vốn nhỏ-Lợi nhuận cao 

ĐÁNG TIẾC LÀ: nhiều anh chị còn đang chần chừ, lương lự, 

Đang ngày đêm kêu than các mặt hàng: gia dụng, tạp hóa lợi nhuận thấp mà quá cạnh tranh 

Bán hàng công ty giá cao cả trăm nghìn mà mới lãi được 1 vài nghìn 

ĐỪNG DO DỰ NỮA. Nhà người ta mới bỏ vốn ra vài triệu nhập hàng mà đã bội thu cuối 

năm rồi ạ 

NGAY BÂY GIỜ.... 

Hãy liên hệ với XƯỞNG ĐỒ CHƠIHƯƠNG SƠN để có: 

Giá buôn/sỉ tốt nhất Việt Nam 

Hỗ trợ cực tốt 

Mặt hàng đa dạng, phong phú đầy đủ chủng loại  

NẮM BẮT ĐÚNG NHƯ CẦU TRẺ NHỎ 

Cam kết chất lượng sản phẩm, bảo hành 

Chính sách rõ ràng, uy tín 

============= 

Chúng tôi chỉ bán buôn/ sỉ không bán lẻ: 

Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển các đại lý khu vực miền Nam, miền Tây, Tây Nguyên... 
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Link : 

https://www.facebook.com/buondochoigiare/photos/a.2022441174657993/2323181284583979  

 

2. LÌ XÌ ĐÓN TẾT - ĐĂNG KÝ NGAY KẺO HẾT  

Đếm ngược thì chỉ còn 10 ngày nữa là Tết rồi, bên cạnh những món quà hấp dẫn tặng bé dịp 

tết Kỷ Hợi, tại My Kingdom còn có tới #6000_Voucher ưu đãi dành riêng tặng bố mẹ nữa đấy ạ. 

Chỉ mất 2 phút điền thông tin vào form đăng kí và sau đó chờ tin nhắn nhận mã Voucher là bố 

mẹ đã trở thành 1 trong 6000 người nhận được lì xì cực hot đến từ My Kingdom rồi! THAM 

GIA NGAY KẺO LỠ NÀO BỐ MẸ ƠI! 

---------- 

CÁCH THỨC NHẬN VOUCHER CỰC KỲ ĐƠN GIẢN: 

Bố mẹ đăng kí thông tin trực tiếp vào link đăng kí này: https://bit.ly/2TdakFr 

https://www.facebook.com/buondochoigiare/photos/a.2022441174657993/2323181284583979%20k8xvqNMl8TSysd9BFMRQUTmLB4TOlBAcdYefvI7wGKT--rgNy517dCWOeuV63m2zqvf1ajfpipacudD61Iu5f0BVobV5XLwFXUmcFd7z0mOKjD4ZjW3Ui8xbnKqbmTWbt&__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/hashtag/6000_voucher?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWW7pVw3HVVrEsbUvZ6z9OHINhwLLgXXTvX_HyL5HyYNIpmfFEqBlI4JrLvTWxc7I5gknv7fmkM4nGppIaaClo3dRDUDYFuHxpE1p-dujL_duZNvMWtXV8hh3kQBCOmCOPcVdM_s9FW0DVF8G0jTZJl&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/2TdakFr?fbclid=IwAR2T211E_fkrrNXmiD82yCYSMQHie3ZuIdYWVVIeU5Y0_s0qOuOWDDtv1-0
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Với những thông tin đăng kí hợp lệ, My Kingdom sẽ gửi mã voucher thông qua SMS. 

Cuối cùng, bố mẹ đừng quên chia sẻ thông tin này để nhiều bố mẹ và bé khác cũng được lì xì 

nha.  

Lưu ý: 

- Voucher trị giá 50,000 VNĐ, áp dụng đối với hóa đơn có giá trị từ 300,000 VNĐ trở lên. 

- Mỗi mã voucher chỉ được sử dụng một lần 

- Mỗi hoá đơn chỉ được sử dụng một voucher, không áp dụng hình thức cộng, gộp các voucher  

- Không áp dụng đồng thời với các voucher từ các chương trình khác (trên cùng 01 hoá đơn) 

- Voucher có giá trị sử dụng từ 24/01/2019 – 17/02/2019, áp dụng trên tất cả cửa hàng My 

Kingdom trên toàn quốc 

- Số lượng voucher có giới hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn 

---------- 

Nhắc nhỏ bố mẹ là điền thông tin thật chính xác và đầy đủ nhé, chỉ cần thiếu hoặc sai 1 

thông tin là sẽ không được nhận lì xì đâu ạ. Chúc bố mẹ may mắn! 

---------- 

Mọi chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ My Kingdom để được tư vấn: 

Hotline: 1900 1208 
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Link: https://www.facebook.com/mykingdomvn/posts/1146871245481521 

 

3. MỘT VỐN BỐN LỜI? TẾT NÀY KINH DOANH ĐỒ CHƠI 

Làm giàu không khó, NHƯNG cái khó là làm gì để giàu? 

Đồ chơi Tín Phát cho bạn một đáp án. Kinh doanh đồ chơi mùa Tết - MỘT VỐN BỐN LỜI là sự 

lựa chọn đáng cân nhắc. 

Năm mới cần sắm sửa đồ mới. Nên nhiều phụ huynh sẵn sàng chi trả để mua con món đồ chơi, 

dù mức giá có tăng chút đỉnh. Không chỉ là quà cho bé, nhiều gia đình còn xem việc trưng bày 

đồ chơi độc lạ là một cách để tân trang nhà cửa. 

Tết là dịp cùng nhau quây quần tụ họp và những món đồ chơi bắt mắt là cách để “trị” những vị 

khách nhí. Việc sắm sửa đồ chơi cho các con là điều cần thiết vào những dịp lễ Tết. 

Đi chợ ngày Tết không tránh khỏi sự vòi vĩnh từ những bạn nhỏ với những món đồ mới lạ. 

Giải pháp mà nhiều ông bố bà mẹ lựa chọn là mua ngay một món cho bé để việc đi chợ được dễ 

dàng hơn. 
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Nhu cầu mua sắm tăng cao, kèm theo tâm lý sẵn sàng chi trả vào mùa Tết đã giúp nhiều người 

hốt bạc với mô hình kinh doanh đồ chơi. Không rủi ro về hàng tồn kho, không eo hẹp về thời hạn 

sử dụng, vậy còn điều gì khiến bạn chần chờ suy nghĩ? 

Truy cập ngay https://dochoitinphat.com để cập nhật thông tin mới nhất về giá thành, mẫu mã 

và liên hệ 028.73.01.01.99 - 0983.99.11.99 hoặc i.n.b.o.x Cửa hàng đồ chơi trẻ em sỉ và lẻ Tín 

Phát để không bỏ lỡ 3 lợi ích chỉ có tại Tín Phát. 

Giá tốt nhất thị trường, chỉ mất 5tr cho đơn hàng giá sỉ đầu tiên  

Cung cấp đầy đủ hoá đơn và các chứng từ, hợp quy CR... 

Sản phẩm chất lượng về liên tục, phong phú, đa dạng mẫu mã 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdochoitinphat.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR29Zky-8lCRDCtmkaRHR-4nh8Q1QKbxiYZizxv1hhgMR2Pl4VJEDQsDZYA&h=AT3vWpwL1mCydmb9n2VE2LnSdzuBQABmbHlAOT_wh6RWET1jaVuO5OhsHKUBpI_ncaoVUM5oVrbAELDqkCZxuX2g5shA8sqQyT6RiGwY0dKugKXSvejPFd50kPh_XLZRfzG0UlQMoI-E5un9tswG&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1KOpUNqvgtcFIBr6r3z6UYbPQR6oWdTx3eoO5VxBPA39fvHMbHc1nUyvo9_NPy2peeRxDhpF_3Uj13JAQWeQlgkHLI29AB9zAfryl7VMce5p6ltE6WK6G6jz7AuDKwEa6i9D3QZcOd__XiLrs8-0v84E9vyRLjE_IjeKgZoliYLYU
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Link: https://www.facebook.com/dochoitinphat.vn/posts/3421581387940842  

 

4. Tổng Kho Lì Xì Cho Trẻ Em Hot 2020 - lì Xì Hoạt Hình - Lì Xì Siêu Nhân - Lì Xì Hot 

Tiktok  

Bao lì xì hoạt hình 2020 các bé thích lắm đây ạ! 

Với thiết kế mới thay thế cho những bao lì xì chữ nhật truyền thống đảm bảo đây sẽ là bao lì 

xì Độc - Lạ - Hot nhất Tết 2020. 
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Hình mẫu: Vô cùng đa dạng nhưng lại rất thân quen với tất cả m.ng, từ Doremon, Maruko, 

Shin bút chì, Siêu nhân.... với 28 mẫu tất cả. 

Màu sắc: Màu đỏ tươi là màu sắc may mắn và chắc chắn k thể thiếu trên các bao lì xì. 

Sỉ chỉ từ 1k1/ 1 bao ! Giá thị trường 2k - 3k 

Liên hệ : Em Tú 0968.361.760 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=460203288026450&id=21130986958246

1&__cft__[0]=AZVd8hgatWEHLoPx-m_PZMKRqQwzdwN-

PGjNbsig3fKUQvmdVYuGSDYpj6X6j3-B62adEsNa-uxEX54cct7PI1PC07DBvJbrs2Siq1a2Zh-

zobEHkbY5LG8JdqTkRTL7rK9T4XI-gGwqoRtaYvzKUqjv2UN7x-

elUdlMRaPB8VVkgg&__tn__=%2CO%2CP-R 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=460203288026450&id=211309869582461&__cft__%5b0%5d=AZVd8hgatWEHLoPx-m_PZMKRqQwzdwN-PGjNbsig3fKUQvmdVYuGSDYpj6X6j3-B62adEsNa-uxEX54cct7PI1PC07DBvJbrs2Siq1a2Zh-zobEHkbY5LG8JdqTkRTL7rK9T4XI-gGwqoRtaYvzKUqjv2UN7x-elUdlMRaPB8VVkgg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=460203288026450&id=211309869582461&__cft__%5b0%5d=AZVd8hgatWEHLoPx-m_PZMKRqQwzdwN-PGjNbsig3fKUQvmdVYuGSDYpj6X6j3-B62adEsNa-uxEX54cct7PI1PC07DBvJbrs2Siq1a2Zh-zobEHkbY5LG8JdqTkRTL7rK9T4XI-gGwqoRtaYvzKUqjv2UN7x-elUdlMRaPB8VVkgg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=460203288026450&id=211309869582461&__cft__%5b0%5d=AZVd8hgatWEHLoPx-m_PZMKRqQwzdwN-PGjNbsig3fKUQvmdVYuGSDYpj6X6j3-B62adEsNa-uxEX54cct7PI1PC07DBvJbrs2Siq1a2Zh-zobEHkbY5LG8JdqTkRTL7rK9T4XI-gGwqoRtaYvzKUqjv2UN7x-elUdlMRaPB8VVkgg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=460203288026450&id=211309869582461&__cft__%5b0%5d=AZVd8hgatWEHLoPx-m_PZMKRqQwzdwN-PGjNbsig3fKUQvmdVYuGSDYpj6X6j3-B62adEsNa-uxEX54cct7PI1PC07DBvJbrs2Siq1a2Zh-zobEHkbY5LG8JdqTkRTL7rK9T4XI-gGwqoRtaYvzKUqjv2UN7x-elUdlMRaPB8VVkgg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=460203288026450&id=211309869582461&__cft__%5b0%5d=AZVd8hgatWEHLoPx-m_PZMKRqQwzdwN-PGjNbsig3fKUQvmdVYuGSDYpj6X6j3-B62adEsNa-uxEX54cct7PI1PC07DBvJbrs2Siq1a2Zh-zobEHkbY5LG8JdqTkRTL7rK9T4XI-gGwqoRtaYvzKUqjv2UN7x-elUdlMRaPB8VVkgg&__tn__=%2CO%2CP-R
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5. #GIAMGIAHAPDAN #ConCung 

MUA XE TOBBY - VI VU ĐÓN TẾT  

Mẹ có biết bí quyết đưa bé vi vu chơi Tết mà cả bé và mẹ đều khỏe thật khỏe và vui thật vui 

chưa? Mẹ đến Con Cưng và rinh về liền một chiếc xe đẩy đi. Con Cưng đang giảm giá cho hàng 

loạt mẫu xe đẩy đấy mẹ ơi. 

Có xe đẩy rồi, mẹ thỏa sức cho bé đi khắp nơi nơi vui chơi đón Tết mà chẳng lo mệt mẹ và 

bệnh bé. Con Cưng chúc nhà mình có một mùa Tết thật ý nghĩa nha! 

Xe đã có sẵn ở Con Cưng, mẹ ngắm nhìn tại đây: http://bit.ly/2rRo0MV 

 

Link: https://www.facebook.com/concung/posts/1523093801071575 

  

 

https://www.facebook.com/hashtag/giamgiahapdan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqBz3TbvuKuPB9JO9h3uGGMZeaWQPov6FdpajIXpmARkSZx9iqQp8GauSrEYzF17Pby2t9BIYGrpls3x-PHZuxTp1ZcSKgdfWR74woorOb9DmQbxb-__QesDUZD91Urq9HwMwdFoh95fdbe8vcjNUQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/concung?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqBz3TbvuKuPB9JO9h3uGGMZeaWQPov6FdpajIXpmARkSZx9iqQp8GauSrEYzF17Pby2t9BIYGrpls3x-PHZuxTp1ZcSKgdfWR74woorOb9DmQbxb-__QesDUZD91Urq9HwMwdFoh95fdbe8vcjNUQ&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/2rRo0MV?fbclid=IwAR3XmIdL8_YD-wONmA5_I2bPuFeqA8FurgrY2HcjFmqZIrNz__fvj9Wa5-s
https://www.facebook.com/concung/posts/1523093801071575
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MẪU 43: Mẫu bài content quảng cáo lịch Tân Sửu 

1. 𝗧𝗲̣̂ ̆́𝘁 𝗻�̀�𝘆 - 𝗗𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶�̣�̣̂𝗽 𝗯�̣�𝗻 𝘁�̣� 𝗻𝗴 𝗾𝘂�̀� 𝗴𝗶 ̀?  

-------------------------------------------- 

Bạn đang tìm món quà Tết: 

Dành tặng nhân viên, khách hàng, đối tác được yêu thích nhất 

Giúp quảng bá thương hiệu, sản phẩm doanh nghiệp thông minh, lâu dài mà vô cùng hiệu quả. 

Trang trí cho không gian ngày Tết đẹp và ấm áp. 

-------------------------------------------- 

Nhưng món quà đó phải: 

Tiết kiệm 

Giúp bạn cân đối ngân sách hợp lý 

Đặc biệt: Đảm bảo hoạt động đối nội, đối ngoại hiệu quả. 

-------------------------------------------- 

𝗟𝗶 ̣𝗰𝗵 Đ�̂� ̉𝗕�̀�𝗻 sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn. 

-------------------------------------------- 

Kích thước đa dạng: 18x21cm; 22x17cm 

Lịch Bàn Lò Xo 13 tờ; 

Lịch Bàn Lò Xo 13 tờ + 52 tuần . 

-------------------------------------------- 

Sản phẩm Lịch Treo Tường Đ�̣�𝙥 - Đ�̣̂�𝙘 Đ�́�𝙤 

Đặc biệt: 𝙄𝙣 & 𝙏𝙝𝙞𝙚 ̂�́� 𝙠�̂� ́𝙡�̣�𝙘𝙝 đ𝙤 ̣̂𝙘 𝙦𝙪𝙮�̂��̀� 𝙘𝙝𝙤 𝘿𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙉𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 . 

-------------------------------------------- 

Thành phẩm đẹp, chuẩn màu file thiết kế Lịch TẾT 

-------------------------------------------- 

Thời gian in lịch Nhanh chóng- Giao hàng đúng hẹn. 

-------------------------------------------- 

Ưu đãi giảm giá với số lượng lớn. 

. 

-------------------------------------------- 

Mua Lịch Nhanh 4 BƯỚC: 

https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_47_Mau_bai_content_quang_cao_thuc_pham_chuc_nang
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BƯỚC 1. Inbox trao đổi tư vấn mẫu lịch! 

BƯỚC 2. Nhận báo giá theo mẫu lịch! 

BƯỚC 3. Tiến hành hẹn ngày giao lịch. 

BƯỚC 4. Chờ ship trong 3-5 ngày là có lịch ngay! 

-------------------------------------------- 

ĐẶT NGAY THÔI, CHỜ CHI NỮA....VÌ CÓ ĐẶT LÀ CÓ QUÀ: 

𝙄𝙣 𝙉�̣̂�𝙞 𝘿𝙪𝙣𝙜 𝙌𝙪𝙖 ̉𝙣𝙜 𝙘𝙖 ́𝙤 𝘿𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚 ̣̂𝙥 𝙢𝙞�̂��̃� 𝙥𝙝�́� 

𝙂𝙞𝙖𝙤 𝙝𝙖 ̀𝙣𝙜 𝙏𝙤𝙖 ̀𝙣 𝙌𝙪𝙤 ̂�́� 

𝙆𝙞𝙚 ̂�̉� 𝙝𝙖 ̀𝙣𝙜 𝙩𝙧�̛�𝙤 ̛́𝙘 𝙠𝙝𝙞 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙤𝙖 ́𝙣 

-------------------------------------------- 

Mọi người Ơiiiii! Nhanh tay gọi đến 0398513138 để đón Lộc về Nhà Năm mới nào! 

 

Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122054475900816&id=10059062138053

5&__cft__[0]=AZWOHyrD_mWz9cv6ukuIX_xLyowVBlPMBTwM6drKE4pn99thPgYxuDJM

0pDJbVggrqJcmjP2AakWiXIeNOfwwqdSBV6OvoxZ9UybVxzABm5oLREsMmnZKnrpRtox4f

BK2wzOFok1khnWSl6PWgjFv6mW&__tn__=%2CO%2CP-R 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122054475900816&id=100590621380535&__cft__%5b0%5d=AZWOHyrD_mWz9cv6ukuIX_xLyowVBlPMBTwM6drKE4pn99thPgYxuDJM0pDJbVggrqJcmjP2AakWiXIeNOfwwqdSBV6OvoxZ9UybVxzABm5oLREsMmnZKnrpRtox4fBK2wzOFok1khnWSl6PWgjFv6mW&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122054475900816&id=100590621380535&__cft__%5b0%5d=AZWOHyrD_mWz9cv6ukuIX_xLyowVBlPMBTwM6drKE4pn99thPgYxuDJM0pDJbVggrqJcmjP2AakWiXIeNOfwwqdSBV6OvoxZ9UybVxzABm5oLREsMmnZKnrpRtox4fBK2wzOFok1khnWSl6PWgjFv6mW&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122054475900816&id=100590621380535&__cft__%5b0%5d=AZWOHyrD_mWz9cv6ukuIX_xLyowVBlPMBTwM6drKE4pn99thPgYxuDJM0pDJbVggrqJcmjP2AakWiXIeNOfwwqdSBV6OvoxZ9UybVxzABm5oLREsMmnZKnrpRtox4fBK2wzOFok1khnWSl6PWgjFv6mW&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122054475900816&id=100590621380535&__cft__%5b0%5d=AZWOHyrD_mWz9cv6ukuIX_xLyowVBlPMBTwM6drKE4pn99thPgYxuDJM0pDJbVggrqJcmjP2AakWiXIeNOfwwqdSBV6OvoxZ9UybVxzABm5oLREsMmnZKnrpRtox4fBK2wzOFok1khnWSl6PWgjFv6mW&__tn__=%2CO%2CP-R
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2. #Lịch_Tết_Tân_Sửu_2021  

.................... .................... 

In Lịch Cần Thơ 

CHUYÊN CUNG CẤP LỊCH TẾT CÁC LOẠI CHO CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, CỬA 

HÀNG, TIỆM VÀNG,......! 

Lịch Bloc gắn bìa các loại. 

Lịch Lò Xo Men, Nổi. 

Lịch 40x60 Men, Nổi. 

Lịch Tờ. 

Lịch Bloc các loại. 

Lịch Gỗ Cao Cấp. 

Lịch Độc Quyền. 

Lịch Khung Kính. 

Với hàng trăm mẫu mã hoàn toàn mới nhất năm 2021. 

[Hotline: 090 23 24 160 ] 

................................................  

CHIẾC KHẤU CAO LÊN ĐẾN 50%  

.................... .................... 

Giao hàng: miễn phí tận nơi 

LỊCH CAO CẤP VÀ ĐỘC LẠ - LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG - BIẾU SẾP - MỪNG 

TÂN GIA ý nghĩa dịp cuối năm. 

 

Hotline: 090 23 24 160 

https://www.facebook.com/hashtag/l%E1%BB%8Bch_t%E1%BA%BFt_t%C3%A2n_s%E1%BB%ADu_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0MHGUUC9NfCdIq2i0iwWqkTyWfrP0yA7CKQpRkzqCSEEkap5OobtFcsib2kigytZ8y8OG3L648kOefB_mi4tf_-c5l7uD47A2_TftyHpL6e2kWX_rqHsIY9q0wqZiEi_pGvbg2qwucNWBtGW6PoxA&__tn__=*NK-R
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Link: https://www.facebook.com/datlichtetcantho/posts/1068679406890574 

  

3. BLOC SIÊU ĐẠI  

Không chỉ đẹp về mặt hình ảnh, câu chữ còn rất ý nghĩa. Chọn mẫu ưa thích và inbox ngay cho  

In Lịch Tết Miền Trung 

để được nhận báo giá ưu đãi nhất nhé! 

----------------- 

IN LỊCH TẾT MIỀN TRUNG 2020 

Hotline: 0935 725 915 (Ms Linh) 

Chuyên cung cấp sỉ lẻ Lịch tết các tỉnh miền trung 

 

https://www.facebook.com/datlichtetcantho/posts/1068679406890574
https://www.facebook.com/inlichtetmientrung/?__cft__%5b0%5d=AZXisWOaWW4jVmTQcN0a-GpbNCbnfrHHzPefKnTBRj3_Lgn5tFyxcQCa_ck48obJQBq1t-5fG2Gbw1KB-K6BdvinNMX9r9NyysJK2U-KW_vgiIalmuXDiiHCJ5Za1x7ZiYQF5Z26lBC0s4ZcqaitPf8w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/inlichtetmientrung/?__cft__%5b0%5d=AZXisWOaWW4jVmTQcN0a-GpbNCbnfrHHzPefKnTBRj3_Lgn5tFyxcQCa_ck48obJQBq1t-5fG2Gbw1KB-K6BdvinNMX9r9NyysJK2U-KW_vgiIalmuXDiiHCJ5Za1x7ZiYQF5Z26lBC0s4ZcqaitPf8w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/inlichtetmientrung/photos/pcb.106012770836655/106011000836832/?__cft__%5b0%5d=AZXisWOaWW4jVmTQcN0a-GpbNCbnfrHHzPefKnTBRj3_Lgn5tFyxcQCa_ck48obJQBq1t-5fG2Gbw1KB-K6BdvinNMX9r9NyysJK2U-KW_vgiIalmuXDiiHCJ5Za1x7ZiYQF5Z26lBC0s4ZcqaitPf8w&__tn__=*bH-R
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Link: https://www.facebook.com/inlichtetmientrung/posts/106012770836655 

  

4. NÊN IN LỊCH Ở ĐÂU  

Bạn muốn IN QUẢNG CÁO TRÊN LỊCH tên công ty, cửa hàng của mình để biếu tặng 

khách hàng nhân dịp năm mới?  

Bạn thật thông minh vì đây là biện pháp quảng cáo vô cùng #hiệuquả và #rẻtiền. Chỉ với một 

cuốn lịch tặng cho khách hàng treo trong nhà là bạn đã quảng cáo cho doanh nghiệp của mình 

hàng ngày trong năm, không chỉ đối với gia chủ mà còn bạn bè người thân đến thăm nhà. 

Công ty Lịch Sài Gòn - luôn sẵn sàng đồng hành chắp cánh cho thương hiệu của bạn đến gần 

hơn với khách hàng. 

#CAMKẾT 

- Chiết Khấu Cao - Giá thành rẻ  

- Chất lượng mẫu mã đi đầu  

- Đội ngũ nhân viên nhiệt tình  

- Làm việc uy tín lâu dài  

https://www.facebook.com/inlichtetmientrung/photos/pcb.106012770836655/106011000836832/?__cft__%5b0%5d=AZXisWOaWW4jVmTQcN0a-GpbNCbnfrHHzPefKnTBRj3_Lgn5tFyxcQCa_ck48obJQBq1t-5fG2Gbw1KB-K6BdvinNMX9r9NyysJK2U-KW_vgiIalmuXDiiHCJ5Za1x7ZiYQF5Z26lBC0s4ZcqaitPf8w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/inlichtetmientrung/photos/pcb.106012770836655/106011000836832/?__cft__%5b0%5d=AZXisWOaWW4jVmTQcN0a-GpbNCbnfrHHzPefKnTBRj3_Lgn5tFyxcQCa_ck48obJQBq1t-5fG2Gbw1KB-K6BdvinNMX9r9NyysJK2U-KW_vgiIalmuXDiiHCJ5Za1x7ZiYQF5Z26lBC0s4ZcqaitPf8w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/inlichtetmientrung/posts/106012770836655
https://www.facebook.com/hashtag/hi%E1%BB%87uqu%E1%BA%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWOfoTt1sSQZ2c4nIbEgwGNh_oCgJtZVVBBMCe48Jroz8AerclcC9zBn6qnqNWQ9G28iatFljWG2YvMUMYzy3Ryihcp87sCqIa61I8now6FfYaVJiVQh0HIhrDVtUlAskGd3zt9q8u8oZsWmuhQxlLo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/r%E1%BA%BBti%E1%BB%81n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWOfoTt1sSQZ2c4nIbEgwGNh_oCgJtZVVBBMCe48Jroz8AerclcC9zBn6qnqNWQ9G28iatFljWG2YvMUMYzy3Ryihcp87sCqIa61I8now6FfYaVJiVQh0HIhrDVtUlAskGd3zt9q8u8oZsWmuhQxlLo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/camk%E1%BA%BFt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWOfoTt1sSQZ2c4nIbEgwGNh_oCgJtZVVBBMCe48Jroz8AerclcC9zBn6qnqNWQ9G28iatFljWG2YvMUMYzy3Ryihcp87sCqIa61I8now6FfYaVJiVQh0HIhrDVtUlAskGd3zt9q8u8oZsWmuhQxlLo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/inlichtetmientrung/photos/pcb.106012770836655/106011000836832/?__cft__[0]=AZXisWOaWW4jVmTQcN0a-GpbNCbnfrHHzPefKnTBRj3_Lgn5tFyxcQCa_ck48obJQBq1t-5fG2Gbw1KB-K6BdvinNMX9r9NyysJK2U-KW_vgiIalmuXDiiHCJ5Za1x7ZiYQF5Z26lBC0s4ZcqaitPf8w&__tn__=*bH-R
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LIên hệ ngay với chúng tôi để được giá hấp dẫn, cạnh tranh nhất : 

Add: 84/73B Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM 

web: lichxuansaigon.com 

lichsaigon.com 

Fanpage:  

facebook.com/lichsaigonn 

facebook.com/lichxuansaigon/ 

Facebook:  

facebook.com/lichtetre/ 

Shopee: Lịch Xuân Sài Gòn 

Hotline/viber/zalo: 0901.42.42.93 - 0902.42.42.93 

Email: lichxuansaigon@gmail.com 

 

Link: https://www.facebook.com/lichxuansaigon/posts/1289817088083434  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flichxuansaigon.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3KLcQGju_8E8FU_N08FUhPlcxF-ccNUO3ZwcVx8VG_-7VRp44kDU6K0Uw&h=AT17pGHtBshlvYkb5njNEXW9dKs2i_vVJtUykT_yKJ4eGipJH4OcNvVMgyyLRy_Rz2ST3KoHr--ZCQnTFChqsj-9UQaeqbH8JjD_Qf58sPzz_3vf9nbYacB5gRmpxoE14CtGd6HIMDC5K-U-YJFY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2EmuLaHHc979nU7BXFaqMMEZ7BXi3fJjvDa7cxfmgJsab8Y7kNXaj6zsV64tW2sQ4N2m0a1NN8kurU7jFDir6tyCw6MRjgTIIlByIQGLWjrhZKe23BmjzRGwckXiAg0GOwW_cVmY5Doh8jQSJIOSAusAhyuUYnOj2YIVbfjEroCcU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flichsaigon.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR17uV-mnzPLEvjPIKeXQPsHLB9W1QPcYxtb5-BqIL_0PnwmYpCCoMHfHCs&h=AT3Sl64R6BLRq0khhu7RIqnzaag5028NL7gBRFI6QtWiRA0cdz2U78nMVCalhWfzL7-kFW-9baU5Mf6WqxYEyN-5fQWAk2IlM7Gy0Nt3Paw3GuvLDxkEiekigXSVke8KTJXwM3MucBXS1U3g8Ybr&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2EmuLaHHc979nU7BXFaqMMEZ7BXi3fJjvDa7cxfmgJsab8Y7kNXaj6zsV64tW2sQ4N2m0a1NN8kurU7jFDir6tyCw6MRjgTIIlByIQGLWjrhZKe23BmjzRGwckXiAg0GOwW_cVmY5Doh8jQSJIOSAusAhyuUYnOj2YIVbfjEroCcU
https://www.facebook.com/lichsaigonn/?__cft__%5b0%5d=AZWOfoTt1sSQZ2c4nIbEgwGNh_oCgJtZVVBBMCe48Jroz8AerclcC9zBn6qnqNWQ9G28iatFljWG2YvMUMYzy3Ryihcp87sCqIa61I8now6FfYaVJiVQh0HIhrDVtUlAskGd3zt9q8u8oZsWmuhQxlLo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lichsaigonn/?__cft__%5b0%5d=AZWOfoTt1sSQZ2c4nIbEgwGNh_oCgJtZVVBBMCe48Jroz8AerclcC9zBn6qnqNWQ9G28iatFljWG2YvMUMYzy3Ryihcp87sCqIa61I8now6FfYaVJiVQh0HIhrDVtUlAskGd3zt9q8u8oZsWmuhQxlLo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lichxuansaigon/?__cft__%5b0%5d=AZWOfoTt1sSQZ2c4nIbEgwGNh_oCgJtZVVBBMCe48Jroz8AerclcC9zBn6qnqNWQ9G28iatFljWG2YvMUMYzy3Ryihcp87sCqIa61I8now6FfYaVJiVQh0HIhrDVtUlAskGd3zt9q8u8oZsWmuhQxlLo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lichxuansaigon/?__cft__%5b0%5d=AZWOfoTt1sSQZ2c4nIbEgwGNh_oCgJtZVVBBMCe48Jroz8AerclcC9zBn6qnqNWQ9G28iatFljWG2YvMUMYzy3Ryihcp87sCqIa61I8now6FfYaVJiVQh0HIhrDVtUlAskGd3zt9q8u8oZsWmuhQxlLo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lichtetre?__cft__%5b0%5d=AZWOfoTt1sSQZ2c4nIbEgwGNh_oCgJtZVVBBMCe48Jroz8AerclcC9zBn6qnqNWQ9G28iatFljWG2YvMUMYzy3Ryihcp87sCqIa61I8now6FfYaVJiVQh0HIhrDVtUlAskGd3zt9q8u8oZsWmuhQxlLo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lichtetre?__cft__%5b0%5d=AZWOfoTt1sSQZ2c4nIbEgwGNh_oCgJtZVVBBMCe48Jroz8AerclcC9zBn6qnqNWQ9G28iatFljWG2YvMUMYzy3Ryihcp87sCqIa61I8now6FfYaVJiVQh0HIhrDVtUlAskGd3zt9q8u8oZsWmuhQxlLo&__tn__=-%5dK-R
mailto:lichxuansaigon@gmail.com
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5. Chuyên In Lịch Tết Theo Yêu Cầu  

Lịch Tết là món quà tinh thần không thể thiếu để gửi tặng thay lời tri ân gửi đến đối tác & người 

thân  

Nhận in lịch để bàn / lịch treo tường đ͟ộ͟c͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ mọi số lượng, in t͟h͟e͟o͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟&͟ ͟t͟h͟i͟ế͟t͟ ͟k͟ế͟ r͟͟i͟ê͟n͟g͟.͟ 

Lịch tặng khách hàng/ đối tác 

Lịch tặng người thân 

Lịch em bé - gia đình 

Cam kết: 

Chất lượng bản in & thành phẩm 

Giao hàng uy tín, đúng hẹn. 

Giá tốt trực tiếp tại xưởng. 

#inlichtet #inlichdeban #inlichtreotuong #inlichdocquyen 

Liên hệ: 

0356807047 

info.inoffsethcm@gmail.com 

194 Hồng Hà, P9, Q. Phú Nhuận 

https://www.facebook.com/hashtag/inlichtet?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8GBJVNo2P_tpsjz9TQ23ZS9dCl57Xyf5RyOq7G9HeTKeHfySKTlzvRyEfDXzaCmFB6NZ9LI-N1nDqgovq-E_kGW9fwv3FRY9HzYoVRLS_nMgYdvmLbT6nd08IOGVO4WJWkvrJXobOfTjN9Beoa269&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/inlichdeban?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8GBJVNo2P_tpsjz9TQ23ZS9dCl57Xyf5RyOq7G9HeTKeHfySKTlzvRyEfDXzaCmFB6NZ9LI-N1nDqgovq-E_kGW9fwv3FRY9HzYoVRLS_nMgYdvmLbT6nd08IOGVO4WJWkvrJXobOfTjN9Beoa269&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/inlichtreotuong?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8GBJVNo2P_tpsjz9TQ23ZS9dCl57Xyf5RyOq7G9HeTKeHfySKTlzvRyEfDXzaCmFB6NZ9LI-N1nDqgovq-E_kGW9fwv3FRY9HzYoVRLS_nMgYdvmLbT6nd08IOGVO4WJWkvrJXobOfTjN9Beoa269&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/inlichdocquyen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8GBJVNo2P_tpsjz9TQ23ZS9dCl57Xyf5RyOq7G9HeTKeHfySKTlzvRyEfDXzaCmFB6NZ9LI-N1nDqgovq-E_kGW9fwv3FRY9HzYoVRLS_nMgYdvmLbT6nd08IOGVO4WJWkvrJXobOfTjN9Beoa269&__tn__=*NK-R
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Link: https://www.facebook.com/InNhanhF2/posts/726659884521996  

 

MẪU 44: Mẫu bài content quảng cáo mắt kính 

1. TẾT ĐẾN RỒI, ĐỔI KÍNH THÔI & NHẬN 𝗠�̃� 𝗚𝗜�̉�𝗠 𝗚𝗜𝗔̆́ ĐẶC BIỆT CHO 

TRÒNG KÍNH PHÁP CRIZAL  

Các dòng kính Crizal được áp dụng mã giảm giá: 

𝗖𝗿𝗶𝘇𝗮𝗹 𝗔𝗹𝗶𝘇𝗲 𝗨𝗩: Tròng kính Pháp bảo vệ mắt hiệu quả với mức giá hợp lý 

𝗖𝗿𝗶𝘇𝗮𝗹 𝗦𝗮𝗽𝗽𝗵𝗶𝗿𝗲 𝗨𝗩: Tròng kính cho tầm nhìn trong suốt tuyệt đối nhờ công nghệ chống 

quản quang từ mọi phía 

𝗖𝗿𝗶𝘇𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮: Tròng kính lọc ánh sáng xanh thông minh ngăn ngừa tác hại của ánh sáng 

xanh từ màn hình kỹ thuật số. 

THAM KHẢO THÊM TẠI: 

https://www.facebook.com/InNhanhF2/posts/726659884521996
https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_48_Mau_bai_content_quang_cao_mat_kinh
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https://matkinhnamquang.com/collections/trong-kinh 

ĐẾN NGAY MẮT KÍNH NAM QUANG - 670 SƯ VẠN HẠNH P12 Q10 ĐỂ QUÉT MÃ 

VÀ ĐƯỢC GIẢM TRỪ NGAY 200K KHI MUA CÁC DÒNG SP CỦA CRIZAL! 

 

Link: https://www.facebook.com/gongkinhdepcom/posts/3026890407374241:1  

 

2. KHUYẾN MÃI TƯNG BỪNG–CHÀO MỪNG ĐÓN TẾT  

Bạn muốn sắm kính đẹp và thời trang với giá SIÊU ƯU ĐÃI trước những ngày lễ Tết đang đến 

cận kề? Hãy đến ngay Toàn Kính – Kính Mắt Hạ Long để chọn cho mình 1 chiếc kính ưng ý.  

Thời gian: Từ …/2/2021 đến …/2/2021 

SALEEEE: 10% - 30% TOÀN BỘ CỬA HÀNG  

Tặng ngay 1 chai nước lau kính khi mua hàng.  

Hàng đầy đủ phụ kiện đi kèm 

Đến với Toàn Kính – Kính Mắt Hạ Long bạn được:  

ĐO MẮT MIỄN PHÍ với dàn máy tiên tiến hiện đại.  

https://matkinhnamquang.com/collections/trong-kinh
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Tư vấn nhiệt tình, chọn kính phù hợp khuôn mặt. 

ĐĂC BIỆT: Tất cả sản phẩm đều là hàng chính hãng, phân phối độc quyền tại Quảng 

Ninh. 

Giá thành cạnh tranh cao, hỗ trợ vận chuyển toàn quốc. 

================= 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

TOÀN KÍNH – KÍNH MẮT HẠ LONG  

Cơ sở 1: Số 409 Lê Thánh Tông, đối diện tiệm bánh Dung Anh, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Cơ sở 2: Số 04, Lô A04, Khu đô thị Monbay, phố Hải Long, phường Hồng Hải, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Hotline: 098 787 8998  

Fanpage: Toàn Kính – Kính Mắt Hạ Long 
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Link: https://www.facebook.com/KinhMatHaLong.vn/posts/154052199831593 

  

3.  JESS LUXURY EYEWEAR - ƯU ĐÃI NGẬP TRÀN SẴN SÀNG ĐÓN TẾT  

 

 GIẢM ĐẾN 50% nhiều sản phẩm mắt kính chính hãng. 

 Ưu đãi khi mua kính nguyên giá: 

GIẢM 15% khi mua sản phẩm mắt kính thứ nhất. 

GIẢM 20% khi mua thêm sản phẩm mắt kính thứ hai. 

 

 Ưu đãi TẾT áp dụng từ…/𝟬2/𝟮𝟬𝟮1 đến …/𝟬2/𝟮𝟬𝟮1 

 Địa chỉ: Trung tâm thương mại Takashimaya, Gian 215-1, Tầng 2, 92-94 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, HCM. 

 Hotline cửa hàng: +84 28 3821 2101 

 Lưu ý: 

 Chương trình khuyến mãi được áp dụng chung với chương trình contact lens. 

 Chương trình khuyến mãi không áp dụng cho kính nguyên giá Mauijim, studio88. 

------------------------ 

 JESS LUXURY EYEWEAR – HAPPY NEW YEAR AT TAKASHIMAYA  

 DISCOUNT UP TO 50% on many genuine eyewear 

https://www.facebook.com/KinhMatHaLong.vn/posts/154052199831593
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Link: https://www.facebook.com/takashimaya.vn/posts/1481061565393902?__tn__=%2CO*F 

 

4. LỐC XOÁY 9K - THẢ GA ĐỔI KÍNH 

Cơn lốc xoáy #SALE_Gọng_Kính_9K đổ bộ ANNA đầu năm đang max mạnh.  

#NƯỚC_T_R_Á̂_M ngay 1 phát ad gửi chi tié̂t chương triǹh luôn nha.  

Cơ ho ̣̂ i Đỏ̂i Kińh Mới chié̂t khấu cực khủng long. 

Chỉ từ 9K cho tá̂t cả các sản phả̂m goṇg kińh 250K khi khách hàng cắt từ mắt ánh sánh xanh 

Sale thẳng tới 50% toàn bộ sản phẩm Hàn Quốc cùng vô vàn các siêu khuyến mại khác  

Áp duṇg online và offline trên toàn he ̣̂  thó̂ng.  

Xách dép lên và tới ANNA ngay thôi! "Xả láng" lưạ kińh mà KHÔNG LO XEP̣ VÍ luôn a ̣! 

https://www.facebook.com/takashimaya.vn/posts/1481061565393902?__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/hashtag/sale_g%E1%BB%8Dng_k%C3%ADnh_9k?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVo_kfFCCBFNypkP3ddIdhDgEO15HrIBYL72eqvIswpzxCie753ODYx8-Dr6jvEW34MouXMH3sWOwxAhyCWBGLJ6EncxjxclvqmZ3x55NEuT5bTvWfOLNoDgWbEXyyE9cIhYSJfWqPRhIUHzyIdYCAO&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/n%C6%B0%E1%BB%9Bc_t_r_a%CC%82%CC%81_m?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVo_kfFCCBFNypkP3ddIdhDgEO15HrIBYL72eqvIswpzxCie753ODYx8-Dr6jvEW34MouXMH3sWOwxAhyCWBGLJ6EncxjxclvqmZ3x55NEuT5bTvWfOLNoDgWbEXyyE9cIhYSJfWqPRhIUHzyIdYCAO&__tn__=*NK-R
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Link: 

https://www.facebook.com/kinhmatanna1/photos/a.589312324600726/1575439162654699/?__tn

__=%2CO*F 

 

5. Mở đầu cho đợt Sale lớn cuối năm là những mẫu gọng Kính Molsion mới toanh tại 

cửa hàng. 

Gọng Molsion đợt này nhiều màu sắc và kiểu dáng cho Khách hàng thoải mái lựa chọn ạ 

Gọng Molsion nửa khung 

- Kiểu dáng: Chữ D cổ điển 

- Mã sản phẩm: MJ7119 

https://www.facebook.com/kinhmatanna1/photos/a.589312324600726/1575439162654699/?__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/kinhmatanna1/photos/a.589312324600726/1575439162654699/?__tn__=%2CO*F
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- Chất Liệu: Nhựa Acetate+ Kim loại 

- Size: 52mm- 18mm- 147mm 

Gọng nhựa Molsion 

- Kiểu dáng: Vuông bầu 

- Mã sản phẩm: MJ5038 

- Chất liệu: Nhựa dẻo cao cấp, siêu mảnh và siêu nhẹ, Chân kính được làm từ hợp kim cao cấp 

thanh mảnh 

- Size: 50mm - 18mm - 147mm 

Gọng kính luôn sẵn sàng cho khách đặt hàng Liên hệ ngay Kính Mỹ Tân để được tư vấn về 

Gọng kính này nhé! 
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Link: 

https://www.facebook.com/1599510043472710/photos/a.1606768419413539/359649490377420

4/?__tn__=%2CO*F 

 

MẪU 45: Mẫu bài content quảng cáo đồ lưu niệm 

1. Sắp Tết rồi  

Chọn món quà tặng nào mang hương vị quê hương để tặng ý nghĩa  

Một bức tranh thủy mặc vẽ trên lụa mành  

Tranh kích thước 30 cm x 40 cm  

https://www.facebook.com/1599510043472710/photos/a.1606768419413539/3596494903774204/?__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/1599510043472710/photos/a.1606768419413539/3596494903774204/?__tn__=%2CO*F
https://blog.atpacademy.vn/mau-bai-content-quang-cao/?preview_id=11261&preview_nonce=0ee7c8d9e0&post_format=standard&_thumbnail_id=11264&preview=true#MAU_49_Mau_bai_content_quang_cao_sach
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Chất liệu lụa gắn trên mành tre gỗ  

Được họa sĩ hoàn toàn bằng tay vẽ bằng đam mê  

Giá thân thiện ạ 

 

Link: https://www.facebook.com/doluuniemvietnam/posts/2556400821113601 

2. Full mẫu cho ae quẩy Tết 2020 

Lì xì bên mình là loại: 

- Mực chuẩn, in tốt 

- Chống bai mầu, không bóng lì xì 

https://www.facebook.com/doluuniemvietnam/posts/2556400821113601?__cft__%5b0%5d=AZVQlTFCS5jQ3yjhxT06Yo16rfdazhGdHEBYh5ywL129G93FtpqBOu2EJgujVZ5vHHhnUo7PNpLT6rL9LugBBwqSqex7XtIGjdMbQN3kPLA8uBGfHaO09x8f4up1hXjDoC59uKL2s4CQpo8DKf9cM6yz&__tn__=%2CO%2CP-R
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- Chống xước ngay cả khi vạch móng tay lên vẫn không có vết 

CAM KẾT BẰNG TRÁI TIM 

- Hàng chuẩn như đã quảng cáo 

- Nhận hàng kiểm tra thanh toán tại nhà 

- Lỗi đổi trả hàng thoải mái 

- Địa chỉ : 114 VŨ TRỌNG PHỤNG - HÀ NỘI 

- Hotline : 0348198886 

CHÍNH SÁCH CỘNG DỒN 

- Nhập hàng lần 1 theo bảng giá 

- Nhập hàng lần 2 được cộng dồn cả lần 1 để chiết khấu giá rẻ thêm 

- Nhập hàng lần 3 được cộng dồn cả 2 lần đầu để được chiết khấu giá rẻ hơn nữa. 

 

Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=103717354436481&id=10304499117038

4 



277 
 

277 
 

 

3. NHẤT PHÚC NHÌ PHẬN TAM PHONG THỦY  

BẠN MUỐN CÓ 1 NĂM GẶT HÁI NHIỀU THÀNH CÔNG ? 

BẠN MUỐN CÓ 1 NĂM TRÀN ĐẦY MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC ? 

Trong phong thủy, biểu tượng gà trống thường được sử dụng khá phổ biến, có thể là giải trừ các 

thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân hay tránh bị tiểu nhân nói xấu sau 

lưng. Ngoài ra, bài trí gà trống còn giúp mang lại hạnh phúc và may mắn cho gia chủ. 

CAM KẾT  

- 1 ĐỔI 1 NẾU SẢN PHẨM LỖI 

- HOÀN TIỀN GẤP 10 LẦN NẾU SẢN PHẨM KHÁC VỚI TRONG ẢNH 

- BẢO HÀNH 12 THÁNG NẾU SẢN PHẨM BỊ XỈN VÀ ĐỔI MÀU 

- 100% SẢN PHẨM LÀM TỪ NGỌC THẠCH CAO CẤP 

MUA HÀNG ĐƠN GIẢN : 

- MUA HÀNG ONLINE : ngồi ngay tại nhà , đặt hàng và chờ 1-3 ngày hàng chuyển bưu điện 

tới , xem hàng kiểm tra kĩ lưỡng trước khi quyết định mua hay không và nếu mua thanh toán tiền 

cho nhân viên chuyển phát . 

#COMMENT HAY #IB SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY LẬP TỨC 

HOTLINE tư vấn khách hàng : 0978899505 

fage : Phụ Kiện Trang Trí Ngày Tết 

LIKE VÀ SHARE BÀI VIẾT ĐỂ ĐƯỢC NHẬN NGAY 10% ƯU ĐÃI CỦA SẢN PHẨM BẠN 

MUA 

https://www.facebook.com/hashtag/comment?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfETY7663_qe3khhF4ON38TtlqRb6uZv3ThoEB_IPlEr2kUdnGTl1lMH-1hl0FWE_vZEmv1yQkTSN_1bPaaQxfkzTy0QcQ-S4yd-HxOaLWveN4rcZ0-IEPMSKEpwv-mNWUCEzRRmG3DBQb9remyFM9-6PrqEpa8YQNRdrhMppyZg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ib?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfETY7663_qe3khhF4ON38TtlqRb6uZv3ThoEB_IPlEr2kUdnGTl1lMH-1hl0FWE_vZEmv1yQkTSN_1bPaaQxfkzTy0QcQ-S4yd-HxOaLWveN4rcZ0-IEPMSKEpwv-mNWUCEzRRmG3DBQb9remyFM9-6PrqEpa8YQNRdrhMppyZg&__tn__=*NK-R
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Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1196552843733139&id=1177060612349

029&__cft__[0]=AZXfETY7663_qe3khhF4ON38TtlqRb6uZv3ThoEB_IPlEr2kUdnGTl1lMH-

1hl0FWE_vZEmv1yQkTSN_1bPaaQxfkzTy0QcQ-S4yd-HxOaLWveN4rcZ0-IEPMSKEpwv-

mNWUCEzRRmG3DBQb9remyFM9-6PrqEpa8YQNRdrhMppyZg&__tn__=%2CO%2CP-R 

 

4. Quà biếu Tết 2021  

RỒNG được xem là biểu tượng may mắn mạnh nhất trong phong thủy, một trong tứ thánh thú 

và cũng là là biểu tượng chính trong phong thủy .  

: Brandy XO nhập khẩu trực tiếp từ Pháp. Với số lượng có hạn. 

Dung tích: 0.7L 

Nồng độ: 40% Acl 

 : #2900k / bộ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1196552843733139&id=1177060612349029&__cft__%5b0%5d=AZXfETY7663_qe3khhF4ON38TtlqRb6uZv3ThoEB_IPlEr2kUdnGTl1lMH-1hl0FWE_vZEmv1yQkTSN_1bPaaQxfkzTy0QcQ-S4yd-HxOaLWveN4rcZ0-IEPMSKEpwv-mNWUCEzRRmG3DBQb9remyFM9-6PrqEpa8YQNRdrhMppyZg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1196552843733139&id=1177060612349029&__cft__%5b0%5d=AZXfETY7663_qe3khhF4ON38TtlqRb6uZv3ThoEB_IPlEr2kUdnGTl1lMH-1hl0FWE_vZEmv1yQkTSN_1bPaaQxfkzTy0QcQ-S4yd-HxOaLWveN4rcZ0-IEPMSKEpwv-mNWUCEzRRmG3DBQb9remyFM9-6PrqEpa8YQNRdrhMppyZg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1196552843733139&id=1177060612349029&__cft__%5b0%5d=AZXfETY7663_qe3khhF4ON38TtlqRb6uZv3ThoEB_IPlEr2kUdnGTl1lMH-1hl0FWE_vZEmv1yQkTSN_1bPaaQxfkzTy0QcQ-S4yd-HxOaLWveN4rcZ0-IEPMSKEpwv-mNWUCEzRRmG3DBQb9remyFM9-6PrqEpa8YQNRdrhMppyZg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1196552843733139&id=1177060612349029&__cft__%5b0%5d=AZXfETY7663_qe3khhF4ON38TtlqRb6uZv3ThoEB_IPlEr2kUdnGTl1lMH-1hl0FWE_vZEmv1yQkTSN_1bPaaQxfkzTy0QcQ-S4yd-HxOaLWveN4rcZ0-IEPMSKEpwv-mNWUCEzRRmG3DBQb9remyFM9-6PrqEpa8YQNRdrhMppyZg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/2900k?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8353DILFHOvbDjmIiF4X7xdC7snmE1OQ6kL68UVAms4G-8DKkyyMBOybw1TfPNd-0-GGBmUIfNE17bbZjIPaeIH5dZJZ3M3FMmCHQZqordrsy3BuVcn70gaPRJb-A0yQLoneV4Dk6GMPGqUh8-CVz&__tn__=*NK-R
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Link: 

https://www.facebook.com/MuahangUSAchinhhang/photos/a.277015389138902/166720498678

6595/ 

 

5. RƯỚC QUÀ TẾT – MỪNG XUÂN TÂN SỬU 

 

   Khách hàng mua máy khuếch tán từ 900,000 Vnđ trở lên, có cơ hội được mua tinh dầu 

giá sốc chỉ từ 99,000 Vnđ – 199,000 Vnđ. 

 

 Khách hàng mua máy ánh sao từ 879,000 Vnđ trở lên, được tặng ngay một túi xông phong 

thủy. 

 

 Khách hàng mua tinh dầu 100ml, được tặng ngay 1 đèn xông trị giá 199,000 Vnđ. 
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*** Chương trình được áp dụng từ …/02 – …/02/2021 tại gian hàng Haeva, LOTTE Mart Quận 

7, Quận 11 & Gò Vấp. 

 

Link: 

https://www.facebook.com/LotteMartVN/photos/a.541110079391571/942876182548290/?__tn_

_=%2CO*F 

https://www.facebook.com/LotteMartVN/photos/a.541110079391571/942876182548290/?__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/LotteMartVN/photos/a.541110079391571/942876182548290/?__tn__=%2CO*F
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