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Kính gởi: QUÝ CÔNG TY. 
 Cảm ơn Quý công ty đã quan tâm đến sản phẩm Công ty TNHH GIFT BUSINESS cung cấp & hợp 

tác với chúng tôi trong những năm qua. 

 Công Ty TNHH GIFT BUSINESS tiền thân là CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUÀ TẶNG DOANH 

NGHIỆP được thành lập năm 2017. Chuyên tư vấn, thiết kế &  cung cấp các sản phẩm, vật phẩm 

làm quà tặng in tên công ty, logo, slogan, hình ảnh quảng bá thương hiệu,…Làm quà tặng đến khách 

hàng, nhân viên công ty, đối tác. Trong các sự kiện kích hoạt thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mới, 

hội nghị, triển lãm, khai trương, quà tặng khuyến mãi, quà tặng doanh nghiệp,… 

 GIFT BUSINESS tiên phong trong việc thay đổi công nghệ, thay đổi suy nghĩ của khách hàng với 

việc in ấn thủ công (in lụa, in ép nhiệt…) kém phần hiệu quả. Chúng tôi chú trọng đầu tư thiết bị hiện 

đại như: Máy UV Mimaki in trên mọi chất liệu; Máy khắc laser Fiber; Máy khắc cắt laser CO2… đã 

mang lại những sản phẩm có hình ảnh chất lượng, màu sắc sản phẩm vượt qua sự mong đợi, tạo 

ra nhiều vật phẩm quà tặng đặc biệt theo mong muốn khách hàng. Qua đó nâng tầm & làm tăng giá 

trị thương hiệu. Đó là giá trị cốt lõi cũng là định hướng phát triển bền vững mà GIFT BUSINESS đã 

đặt ra. 

 GIFT BUSINESS quản lý, hỗ trợ thông tin khách hàng nhanh chóng, kịp thời trên phần mềm CRM. 

Đội ngũ nhân sự luôn tìm tòi, thay đổi & phát triển sản phẩm mới, ý tưởng mới, nhằm mục đích mang 

lại dịch vụ tốt nhất & sự hài lòng trên cả sự mong đợi của khách hàng. 

 GIFT BUSINESS là nhà phân phối uy tín các sản phẩm công nghệ, gia dụng được chứng nhận bởi 

các thương hiệu: PISEN, Anker, Lock&Lock VN trong những năm vừa qua. 

 QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP: bộ quà tặng gốm, thủy tinh; hộp quà tặng doanh nhân; đồng hồ treo 

tường; đồng hồ led để bàn; kỷ niệm chương pha lê; dù đi mưa; sổ tay; bút ký; balo túi xách; bình 

cắm hoa pha lê; hộp quà sự kiện; hộp quà khai trương;… 

 QUÀ TẶNG CÔNG NGHỆ: USB; cáp sạc đa năng; pin sạc dự phòng Pisen, Anker; loa bloutooth 

Anker; chuột máy tính; adapter du lịch; cân điện tử cầm tay; đèn led usb; premium giftset; (Đặc biệt 

chúng tôi chuyên sản xuất combo quà tặng công nghệ sáng tạo & độc đáo). 

 QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO: ly sứ; bút bi; bình nước giữ nhiệt; ly giữ nhiệt; bình nước nhựa; móc 

khóa; túi vải không dệt; túi canvas; kệ mica; tentcad mica; ví da, hộp đựng namecard; dây đeo thẻ; 

thú nhồi bông; lót ly; bật lửa; bút highlight; kệ điện thoại đa năng; vòng đeo tay cao su; thú bông;... 
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 QUÀ TẶNG LỄ -TẾT: thiết kế & sản xuất hộp quà lễ-tết in logo doanh nghiệp, setup quà tết theo 

ngân sách & số lượng yêu cầu. Hộp quà lễ-tết doanh nghiệp đẹp, độc đáo & mới lạ, in UV logo. 

 QUÀ TẶNG SÁCH: tư vấn doanh nghiệp lựa chọn những dòng sách phát triển thân-tâm-trí, phát 

triển con người đi cùng với tầm nhìn & sứ mệnh của doanh nghiệp, hỗ trợ việc xây dựng đội ngũ 

nhân sự phát triển bền vững; combo quà tặng sách đa dạng, ý nghĩa. Hộp quà sang trọng, độc đáo. 

 

Dear Valued customer, 

  Thank you for your interest in the products provided by GIFT BUSINESS Co., Ltd. cooperate 
with us in the past time. 

 GIFT BUSINESS CO., LTD formerly known as BUSINESS GIFT SERVICE CO., LTD was 
established in 2017. Specializing in consulting, designing & being a supplier of products and 
materials products as gifts printed with company name, logo, slogan, brand promotion image, 
etc... As a gift to customers, company employees, partners. During brand activation events, 
product launches new products, conferences, exhibitions, grand openings, promotional gifts, 
business gifts, etc... 

 GIFT BUSINESS pioneers in changing technology, changing customers' minds with manual 
printing (silkscreen printing, heat press printing...) is inefficient. We focus on investing in modern 
equipment such as: Mimaki UV machine printing on all materials; Fiber laser marking 
machine;… has brought products with image quality, product color surpasses expectations, 
creates a variety of gift items specially according to customer wishes. Thereby enhancing & 
increasing brand value. It is worth the core is also the sustainable development orientation that 
GIFT BUSINESS has set out. 

 GIFT BUSINESS manages and supports customer information quickly and promptly on CRM 
software. The staff is always exploring, changing & developing new products, new ideas. Aim 
to bring the best service & satisfaction above customer's expectations 

 BUSINESS GIFTS: ceramic gift sets; glass gift sets; business gift box; clockwatcher; crystal 
table clock; crystal medallions; rain umbrellas; notebook; bags and backpacks; crystal vases; 
customer gift box, event gift box; opening gift box;… 

 TECHNOLOGY GIFTS: USB; universal charging cable; power bank Anker, Xiaomi; Anker 
bluetooth speaker; computer mouse; travel adapter; portable electronic scale; usb led lights; 
premium giftset; (Especially we specialize in producing creative & unique technology gift 
combos)  

 ADVERTISING GIFTS: porcelain cups; ballpoint pens; thermos flask; thermos cup; plastic 
water bottles; hook lock up; Non-woven bags; canvas bag; mica shelves; tentcad mica; leather 
wallet, namecard holder; card strap; stuffed animal; coasters; lighter; highlighter pen; multi-
function phone shelf; rubber bracelet; stuffed animals;... 

 FESTIVAL-TET GIFTS: Design, produce holiday gift boxes with business logos, set up Tet gifts 
according to the required budget & quantity. Beautiful, unique and novel business holiday gift 
box, UV printing logo. 

 BOOK GIFTS: consulting businesses to choose books that develop minds, develop people 
along with the vision & mission of the business, support the building of a sustainable 
development team; diverse and meaningful book gift combos. Luxury gift box, unique. 
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DANH SÁCH CÁC KHÁCH HÀNG GIFT BUSINESS ĐÃ CUNG CẤP. 
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DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH GIFT BUSINESS CUNG CẤP 

STT 

I QUÀ TẶNG CÔNG NGHỆ - GB@GIFTBUSINESS.VN 

 

 

 

 

1.1 

PIN SẠC DỰ PHÒNG XIAOMI 

 Vỏ hợp kim nhôm sơn tĩnh điện.  

 Lõi Lithium Polymer, type C. Quick 

charge 20W. Dung lượng 10.000mAh 

 Bảo hành tiêu chuẩn 6 tháng. 

 In hình ảnh, khắc laser logo 

 Hộp giấy mỹ thuật ép kim logo. In UV 

logo theo yêu cầu. MOQ 50PCS 
 

 

 

 

 

1.2 

PIN SẠC DỰ PHÒNG ANKER 

 10000mAh; 13.000mAh; 20.000mAh 

 Vỏ hợp kim; nhựa ABS. Lõi Lithium 

Polymer. Bảo hành 18 tháng chính 

hãng. Quick charge 3.0 

 In hoặc khắc laser logo 

 Hộp giấy mỹ thuật, ép nhũ kim logo; in 

UV logo theo yêu cầu 
 

 

 

 

 

1.3 

PIN SẠC DỰ PHÒNG PISEN 

 Dung lượng 10.000mAh, 20.000mAh, 
Quick charge 22.5W 

 Vỏ hợp kim hoặc vỏ nhựa ABS bền 

chắc, an toàn. Lõi Lithium Polymer chất 

lượng cao 

 Thời gian bảo hành: 18 tháng.  

 Bảo hiểm toàn cầu. MOQ 10PCS 
 

1.4 

CỦ SẠC NHANH CẮM TƯỜNG 

 Công suất lên đến 100W, từ 3 đến 4 
cổng sạc siêu nhanh. Hỗ trợ đa kết 

nối: Type C, Micro USB, Lightning 

 Thương hiệu PISEN, Baseus,… 

 Tiện dụng, nhỏ gọn, chất lượng cao 

 Dễ dàng in UV logo, khắc laser 

thương hiệu. MOQ 10PCS 
 

mailto:GB@GIFTBUSINESS.VN
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1.5 

 

LOA BLUETOOTH 

 Sử dụng thẻ nhớ SD, khe cắm tai nghe 

3.5, Bluetooth V5.0 

 Thương hiệu Anker, Pisen, Baseus;… 

 Pin có thời gian sạc nhanh, công nghệ 

xử lý âm thanh chất lượng cao. Công 

suất từ 5W – 20W 

 Khắc laser hoặc in Logo. 
 

 

 

 

 

1.6 

CHUỘT MÁY TÍNH KHÔNG DÂY 

 Đa dạng mẫu & kiểu dáng từ các 

thương hiệu Logitech, Microsoft, DELL 

 Nguồn pin AAA. Độ phân giải: 800DPI, 

1200DPI, 1600DPI.  

 Kết nối bluetooth 5.0.  

 MOQ=100 pcs 

 Hôp giấy mỹ thuật theo yêu cầu 
 

1.7 

TAI NGHE  TRUE WIRELESS 

 Tiện dụng và thời trang. Chất âm đỉnh 
cao, âm thanh sống động. Điều khiển 

trên cả 2 tai, công nghệ chuyển mạch 

chủ - trạm, 

 Kết nối Bluetooth V5.0, phạm vi hoạt 

động 3600, 10m, IPX5. Thời gian sạc 

2h liên tục, BH 18 tháng. 
 

 

 

 

 

1.8 

CÁP SẠC ĐA NĂNG MAGIC BOX 
 Chức năng 3in1: Cổng sạc lightning – 

type C – Micro USB. 

 Hộp đựng cáp chắn chắn, thời trang. 

Tiện dụng mang theo balo, túi xách khi 

đi công tác, du lịch, dã ngoại. 

 Dễ dàng in logo, hình thương hiệu. 

 MOQ 100PCS. 
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1.9 

CÁP SẠC MINI 3IN1 

 Chiều dài cáp sạc thay đổi từ 15cm – 

70cm.  
 Hỗ trợ đa kết nối Lighning, type C, 

Micro USB 
 Nhỏ gọn, tiện dụng, dể dùng mọi lúc 

mọi nơi. In UV logo thương hiệu 

 MOQ 50PCS 
 

 

 

 

 

1.10 

USB BÚT 3IN1 

 Dung lượng 16Gb, 32Gb, USB 2.0 

 Chức năng: bút bi, usb, đầu bút dùng 

cho màn hình cảm ứng. 

 Chip Toshiba bảo hành 36 tháng. 

 Hộp đựng giấy mỹ thuật, bao da 

 Khắc laser logo 1, 2 vị trí. 

 Tham khảo tại: www.giftbusiness.vn   
 

 

 

 

 

1.11 

USB KIM LOẠI 

 Dung lượng 8Gb, 16Gb, 32Gb 

 Chuẩn USB 2.0, chip nhớ Toshiba 

hoặc Samsung bảo hành 3 năm. 

 In hoặc khắc logo, slogan. 

 Dây đeo trang trí, hộp giấy mỹ thuật, 

hộp kim loại. (Option) 

 MOQ 50PCS   
 

 

 

 

 

1.12 

USB VỎ GỖ 

 Dung lượng 4Gb, 8Gb, 16Gb, 32Gb 

 Chuẩn USB 2.0, Chip nhớ Samsung 

hoặc Toshiba bảo hành 3 năm. 

 Khắc laser hoặc in. 

 Hộp kim loại, hộp giấy mỹ thuật. 

Sản phẩm dạng xoay, dạng thẻ, nắp 

cài.  

http://www.giftbusiness.vn


7 
(Scroll down for English version from page 23 to 42) 

 

 

 

 

1.13 

HỘP ĐỰNG USB 

 Hộp gỗ 

 Hộp kim loại âm dương, in hình ảnh. 

 Hộp giấy mỹ thuật khóa nam châm, ép 

nhũ kim logo. 

 Túi vải nhung dây rút. 

 Kích thước hộp theo sản phẩm. 

 Giấy mỹ thuật,…, màu sắc đa dạng. 
 

 

 

 

 

1.14 

ADAPTER DU LỊCH 

 Chất liệu nhựa ABS, từ 1 đến 2 cổng 

USB 5VDC Output. 

 Đa năng, phù hợp với mọi ổ cắm điện 

chuẩn Châu Âu, Nhật, Hàn…Điện áp 

từ 100VAC – 240VAC, 50/60Hz,1-2A. 

 Túi đựng giả da PU, hộp giấy mỹ thuật. 

In UV hoặc ép kim logo. 
 

 

 

 

1.15 

UNIVERSAL TRAVEL ADAPTER 
 Đa chức năng bao gồm 1 pin sạc dự 

phòng tích hợp dung lượng 5.000mAh 

 Phù hợp với mọi ổ cắm điện chuẩn 

Châu Âu, Nhật, Hàn…Điện áp từ 

100VAC – 240VAC, 50/60Hz, 1-2A. 

 Đây là loại adapter du lịch tiện dụng, 

thông minh, phù hợp mọi người dùng. 
 

 

 

 

 

1.16 

ĐÈN PIN LED ĐA NĂNG 

 Vỏ hợp kim nhôm, led sáng trắng siêu 

bền, nhiều màu sắc lựa chọn. 

 Chức năng đèn led & soi tiền giả… 

 Pin pin sạc cổng USB. Hoặc pin AAA 

sử dụng liên tục trong thời gian dài, tiết 

kiệm năng lượng. 

 Khắc laser hoặc in logo. 
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1.17 

BỘ QUÀ TẶNG CÔNG NGHỆ 2IN1 

 Sản phẩm kết hợp giữa pin sạc dự 

phòng thương hiệu Xiaomi (Hoặc 

Anker, Energizer) & USB bút 3in1 

 Thiết kế bộ quà theo yêu cầu khách 

hàng, hướng tới sự tin dùng & tiện 

dụng. In ấn logo, thương hiệu. 

 Sang trọng, cao cấp & thực dụng. 
 

 

 

 

 

1.18 

PREMIUM GIFTSET(HỘP QUÀ 3IN1) 

 Hộp quà kết hợp 3 sản phẩm gồm: Bút 

ký cao cấp Parker – Chuột máy tính 

Bluetooth Logitech – Pin sạc dự phòng 

Anker 13.000mAh 

 Thiết kế hộp quà hướng tới sự đa dụng 

và cao cấp dành tặng khách hàng 

V.I.P. MOQ 50PCS 
 

 

 

 

 

1.19 

HỘP QUÀ CÔNG NGHỆ 3IN1 

 Hộp quà kết hợp 3 sản phẩm gồm: Loa 
bluetooth Anker – USB bút 3in1 – Pin 

sạc dự phòng Anker sạc không dây 

10.000mAh 

 Thiết kế sản xuất chỉnh chu, sản phẩm 

cao cấp. Hộp đựng giấy C bồi carton in 

theo thiết kế. MOQ 50PCS 
 

II QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP – 028.2213 8900 

 

 

 

 

2.1 

BỘ QUÀ TẶNG GỐM SỨ 

 Sứ Minh Long, Minh Châu,… 
 Thể tích 500ml, 1000ml. 
 Bộ bình trà, Bộ bàn ăn, Ca sứ, Chén, 

Đĩa, tách Capuchino, Tea cup,… 
 In logo, tên công ty, thương hiệu. 
 Hộp đựng giấy mỹ thuật in UV; ép kim 

logo; hộp tiêu chuẩn;… 
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2.2 

BỘ QUÀ TẶNG THỦY TINH 

 Ly bình Ocean, Luminac, thủy tinh  

Malaysia, Thái Lan… 
 Bộ bình & ly, ly rượu, ly Coffee, chén, 

dĩa thủy tinh… 
 In hình ảnh, logo, thông tin công ty,… 
 Hộp đựng giấy mỹ thuật lót lụa, hộp 

catton cán bóng in logo, hình ảnh. 
 

2.3 

HỘP QUÀ VĂN PHÒNG/  

WELCOME GIFTSET 
 Sản phẩm gồm Dù đi mưa, nón lưỡi 

trai, bình giữ nhiệt, sổ tay, bút ký, thiệp 

chào mừng. Setup thành hộp quà tinh 

tế & sang trọng. 
 Hộp đựng giấy mỹ thuật, ép nhũ kim 

logo, toàn bộ sản phẩm được in logo 

thương hiệu. MOQ 100PCS  

 

 

 

 

2.4 

SỔ TAY 

 Bìa da, simili PU, giấy Kraft cứng. Bìa 
còng, bìa lò xo, bìa nhựa sần,… 

 Kích thước A5, A6 hoặc tùy chọn 
 In logo, ép chìm logo, tên công ty, trang 

quảng cáo giấy Couche in hình ảnh 

hoặc thiết kế theo nhu cầu. 
 Tham khảo tại : www.giftbusiness.vn  

 
 

 

 

 

2.5 

BÚT KÝ – BÚT KIM LOẠI 

 Bút bi vỏ kim loại sơn tĩnh điện, ngòi 
0.7mm, đa dạng mẫu. Dễ dàng khắc 

laser logo, slogan thương hiệu. 

 Ống mực xanh, lớn sử dụng lâu dài, 

thiết kế bền đẹp, sang trọng & tinh tế. 

 Hộp giấy mỹ thuật âm dương, ép kim 

logo, bế mút định vị sản phẩm. 
 

http://www.giftbusiness.vn
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2.6 

BÚT KÝ PARKER – USA 

 Bút vỏ kim loại, gia công sắc nét, tinh 

tế với nhiều dòng Parker như IM, 

Premier, Vector,… 

 Ống mực cao cấp mang đến cho 

khách hàng sự hài lòng tuyệt đối. 

 Hộp giấy cao cấp, in logo Parker 

 Sản phẩm bảo hành chính hãng. 
 

 

 

 

 

2.7 

QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC 

 Sản phẩm là sự kết hợp từ 2 đến 3 các 

vật phẩm quà tặng trong cùng 1 hộp 

đựng như: Sổ tay, Bút ký, USB, cáp 

sạc đa năng, tai nghe bluetooth,… 

 In, khắc laser, dập chìm logo, hình ảnh, 

thông tin công ty,… 

 Tham khảo tại: www.giftbusiness.vn  
 

 

 

 

 

2.8 

ĐỒNG HỒ GỖ TREO TƯỜNG 

 Khung viền gỗ Óc Chó nguyên khối độ 
bền cao, mặt gỗ mộc lăn dầu. 

 Bộ số làm từ gỗ tự nhiên cắt CNC, bảo 

hành máy 36 tháng. 

 Khắc laser logo, tên công ty, thương 

hiệu sang trọng, đẳng cấp. 

 MOQ 20PCS 
 

 

 

 

 

2.9 

CẶP TAB ĐỰNG TÀI LIỆU ĐA NĂNG 

 Tích hợp 9 chức năng tích hợp trong 1 

sản phẩm: Pin dự phòng 8.000mAh; sổ 

ghi chú; đế để điện thoại; cài bút; khe 

đựng thẻ; giá đỡ điện thoại;… 
 Sản phẩm in logo thương hiệu làm quà 

cao cấp, quà tặng sếp,… 
 MOQ 50PCS 

 

http://www.giftbusiness.vn
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2.10 

 

ĐỒNG HỒ LCD LED ĐA NĂNG 

 Chức năng: hiển thị ngày, giờ, nhiệt độ, 
độ ẩm, báo thức, nút bấm cảm biến 1 
chạm. 

 Màn hình LCD sáng rõ, hiển thị số sắc 
nét. Thiết kế tinh tế, để bàn hoặc treo 
tường. 

 Kiểu dáng hình khối chữ nhật, dễ dàng 
in logo thương hiệu.  

 MOQ 100PCS 
 

2.11 

ĐỒNG HỒ GỖ ĐỂ BÀN ĐA NĂNG 
 Chức năng sạc điện thoại không dây 

10W & loa bluetooth 5W x 2 

 Hiển thị giờ, phút, ngày, tháng, năm, 

báo thức, nhiệt độ, độ ẩm. 

 Sử dụng nguồn 5V kết nối trực tiếp 

qua cổng USB, KT: 70 x 90 x 155mm 

 Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1, dễ dàng 

khắc laser, in UV logo thương hiệu  

2.12 

ĐỒNG HỒ GỖ ĐỂ BÀN CẮM BÚT 

 Chất liệu MDF + PVC 
 Kích thước 18cm x 10cm x 8.5cm , 

trọng lượng 120g, 
 Hiển thị ngày, giờ, tháng, năm, nhiệt 

độ phòng, báo thức & cảm biến âm 
thanh 

 Nguồn Pin AAA hoặc USB 5V 
 In logo hình ảnh thương hiệu. 

 
 

 

 

 

 2.13 

ỦNG BỌC GIÀY ĐI MƯA 
 Chất liệu PVC chống thấm, dây kéo 

tiện lợi, thun cổ chân bó chặt không 

giây thấm nước vào bên trong. 

 Bọc bảo vệ giày,ống quần. Sử dụng 

trong trời mưa & thời tiết xấu. 

 Sản phẩm bền chắc, dễ dàng in ấn 

logo thương hiệu làm quà tặng 

Khách hàng. MOQ 100PCS 
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2.14 

   ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN PHA LÊ 

 Chất liệu Pha lê cao cấp nhập khẩu. 

 Đồng hồ cổ điển kiểu Nhật, bảo hành 

24 tháng. 

 Khắc laser đổ màu, in logo công ty, 

thương hiệu, hình ảnh. 

 Hộp đựng tiêu chuẩn hoặc hộp giấy mỹ 

thuật, ép kim logo theo yêu cầu. 
 

 

 

 

 

2.15 

KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ 

 Biểu trưng pha lê có nhiều lựa chọn về 

hình dáng, kích thước từ 12 – 25 cm, 

chân đế tiêu chuẩn. 

 Khắc laser logo, tên công ty, thương 

hiệu. In hình ảnh, bắn 3D. 

 Sản phẩm được cắt vát tinh tế. 

 Khách hàng đặt hàng theo thiết kế. 
 

2.16 

BÌNH ĐỰNG PHA LÊ 

 Các loại bình nhập khẩu gồm Bình hoa, 

Bình đựng rượu & ly,… 

 Kiểu dáng cổ điển sang trọng bật nhất, 

sản phẩm pha lê được điêu khắc tinh 

tế & nghệ thuật. Hộp đựng tiêu chuẩn. 

 Khắc logo, thương hiệu lên bình làm bộ 

quà tặng cao cấp đến khách hàng. 

 
 

 

 

 

 2.17 

CÚP PHA LÊ 

 Cup Bóng đá 

 Cup Golf 

 Cup Tennis 

 Cup vinh danh 

 Ngoài ra chúng tôi cung cấp các vật 

phẩm pha lê khác: Chặn giấy pha lê, 

cầu phong thủy pha lê,… 
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2.18 

BÌNH GIỮ NHIỆT LOCK&LOCK 

 Phân phối bởi L&L Việt Nam 

 Chất liệu Inox 304, nắp nhựa PP, 

goăng Silicon. 

 Dung tích từ 350ml, 500ml, 750ml. 

 Khắc laser, in logo, slogan,… 

 Hộp đựng theo sản phẩm hoặc hộp 

giấy mỹ thuật. 
 

 

 

 

 

2.19 

BÌNH NƯỚC GIỮ NHIỆT 

 Chất liệu Inox 304, 2 lớp sơn tĩnh điện, 

nắp nhựa PP, goăng Silicon. 

 Dung tích từ 500ml, 750ml, 1.200ml 

 Khắc laser logo, slogan, tên công ty. 

 Hộp đựng giấy mỹ thuật, ép nhũ logo. 

 
 

 

 

 

2.20 

LY GIỮ NHIỆT CAO CẤP 

 Chất liệu Inox 304, 2 lớp, nắp nhựa PP, 
goăng Silicon. 

 Lưới lọc trà tiện lợi 

 Dung tích từ 350ml, 500ml 

 Khắc laser logo, slogan, tên công ty. 

Hộp đựng giấy mỹ thuật, ép nhũ logo. 

 

2.21 

LY GIỮ NHIỆT VỎ TRE 

 Chất liệu Inox 304 cách nhiệt, Vỏ tre ½ 

bình.  

 Nắp đây, goăng silicon, nút trượt đóng/ 

mở. Chân đế chống trượt 

 Dung tích 500ML, KT 18.5cm x 8.8cm 

 Khắc laser hoặc in logo theo yêu cầu 

 MOQ 100PCS, nhiều màu lựa chọn. 
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2.22 

BÌNH GIỮ NHIỆT INOX316 CAO CẤP 

 Chất liệu Inox 316 chuyên dùng cho 

thực phẩm. Dung tích 500ML 

 Vỏ sơn tĩnh điện, nhiều màu. 

 Lưới lọc kép cao cấp rất tiện lợi dùng 

pha trà 

 Nắp hiển thị nhiệt độ chính xác thông 

minh & an toàn cho người dùng. 
 

2.23 

BÌNH NƯỚC GIỮ NHIỆT VỎ TRE 

 Dung tích từ 450ML – 500ML 

 Inox 304, 2 lớp cách nhiệt tốt, vỏ tre 

được gia công tỉ mỉ, thành phẩm chất 

lượng cao. 

 Kiểu dáng độc lạ, dễ sử dụng, 

 Bảo hành tính năng giữ nhiệt nước 

nóng/lạnh 6 tháng. 
 

 

 

 

 

2.24 

BÌNH NƯỚC NHỰA THỂ THAO 

 Nhựa PP, nắp vặn xi bạc, lớp goăng 

silicon giữ nhiệt trên nắp. 

 Kích thước: 19,5cm x 6,5cm. 

 Thể tích từ 500ml – 600ml 

 Kiểu dáng thể thao, dể dàng in logo, 

hình ảnh lên sản phẩm. 

 Nhiều màu sắc lựa chọn. 
 

 

 

 

 

2.25 

DÙ CÁN THẲNG – DÙ 2 TẦNG 

 Đường kính bung dù lớn 150cm, dùng 

được cho 2 người. 

 Kèo nhôm, cán nhựa chắc chắn. 

 Vải dù chống nhăng, không thấm 

nước. 

 In logo, hình ảnh, thông tin công ty 

trên múi dù. 
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2.26 

DÙ GẤP 3 IN LOGO 

 Đường kính bung dù 110cm 

 Kèo nhôm, cán nhựa, tự động 1 chiều, 

2 chiều 

 Vải dù chống nhăn, vải 2 da không 

thấm nước 

 In logo, hình ảnh, thông tin doanh 

nghiệp trên múi dù. 
 

 

 

 

 

2.27 

BALO LAPTOP 

 Balo laptop, balo học sinh may theo 

yêu cầu. Balo nhập khẩu thương hiệu 

POSO. Vải dù 1680 PVC chống thấm, 

vải 420D, da thuộc Zobra, Simili PU ép 

mút đệm. 

 Cổng kết nối USB trong/ngoài. Ngăn 

laptop 15.6inch. In, thêu logo, thông tin 

công ty, phối màu theo thiết kế.  

2.28 

TÚI XÁCH DA 

 Các sản phẩm túi xách da cầm tay, 

mang chéo với kiểu dáng thời trang, 

hiện đại, phù hợp với mọi lứa tuổi 

 Chất liệu da thuộc cao cấp, đường chỉ 

may tinh tế, nhiều ngăn, đựng laptop,… 

 Dây kéo cao cấp, quai xách tiện lợi phù 

hợp làm quà tặng doanh nhân, đối tác. 
 

2.29 

TÚI CHỐNG SỐC LAPTOP, MÁY 
TÍNH BẢNG. 

 Kích thước: theo yêu cầu từ 12inch 

đến 15 inch. Chất liệu Simily, PU hoặc 

da thuộc, bên trong có lớp mút chống 

xốc. Khóa nút cài hoặc dán/xé 

 Dây kéo cao cấp, logo ép chìm hoặc in 

UV. MOQ 100PCS 
 

III QUÀ TẶNG KHUYẾN MÃI – WWW.GIFTBUSINESS.VN  
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3.1 

BÚT BI NHỰA 

 Bút bi nhựa với nhiều mẫu đa dạng. 

 Mực xanh, ngòi 0.5mm 

 In UV logo, tên công ty, thương hiệu 

cho màu sắc tốt nhất. 

 Thiết kế miễn phí, sản xuất nhanh. 

 Tham khảo tại: www.giftbusiness.vn  

 MOQ 300PCS 
 

3.2 

LY SỨ 

 Kiểu dáng trụ tròn, dáng vát, quai C, ly 

sứ bầu,… In logo, hình ảnh thương 

hiệu theo yêu cầu. 

 Gia công từ các thương hiệu uy tín như 

Minh Long, Đông triều, Bát tràng. 

 Dung tích 300ML - 380ML – 450ML 

 MOQ 100PCS 
 

 

 

 

 

3.3 

GIÁ ĐỞ ĐIỆN THOẠI  
MÁY TÍNH BẢNG ĐA NĂNG 

 Chất liệu: hợp kim nhôm, silicon pad 

 Kích thước: 10 x 8,5 x 6,5 cm 

 Xoay điều chỉnh độ nghiêng 3250, sử 

dụng được cho điện thoại, ipad,… 

 In, khắc laser logo, hình ảnh. 

 Hộp đựng tiêu chuẩn theo sản phẩm 

 MOQ 50PCS  
 

 

 

 

3.3 

HUY HIỆU KHUI BIA 

 Đường kính 5.8 – 7.2cm. 

 Mặt trước in logo, hình ảnh thương 

hiệu, thông tin công ty. 

 Nút nam châm hít dễ dàng đặt trên 

những vị trí tiện dụng. 

 Mặt sau Inox, bền chắc. 

 MOQ 500PCS. 
 

http://www.giftbusiness.vn
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3.4 

TÚI VẢI KHÔNG DỆT 

 Là sản phẩm thân thiện với môi 

trường, nguyên liệu sản xuất được sử 

dụng rộng rãi trên Thế giới. 

 Kích thước túi được thiết kế theo yêu 

cầu của khách hàng. 

 Dễ dàng in ấn logo, thông tin công ty, 

hình ảnh sản phẩm lên 2 mặt túi. 

 MOQ 500PCS  

 

 

 

 

3.5 

TÚI VẢI BỐ CANVAS 

 Được may từ vải bố gồm các sợi cotton 

dệt ngang hay gọi là vải Canvas, màu 

trắng kem, có độ bền cao, đẹp & nhẹ. 

 Kích thước túi làm theo yêu cầu của 

khách hàng. In hình ảnh, logo, thông tin 

lên 2 mặt túi. 

 MOQ 300PCS 
 

 

 

 

 

3.6 

TÚI GIẤY 

 Giấy C, giấy Kraft, giấy mỹ thuật. Thiết 
kế & in ấn theo yêu cầu. 

 Kích thước sản xuất theo từng loại sản 

phẩm, phù hợp với nhiều chương trình 

& sự kiện. 
 Số lượng ít chọn theo mẫu sẵn, đơn 

hàng theo thiết kế tối thiểu từ 300sp. 
 

 

 

 

 

3.7 

SỔ GHI CHÚ KEO CHỜ 

 Đa dạng mẫu & kích thước 
 Bìa Simili, Giấy Cousche bồi carton. 
 Khung nhựa định hình. 
 Giấy màu keo chờ nhiều lựa chọn 
 Giấy notet định lượng 80gsm. 
 In logo, hình ảnh, slogan 
 MOQ 200PCS. 
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3.8 

VÍ DA, BAO DA ĐIỆN THOẠI, 
BAO DA MÁY TÍNH BẢNG. 

 Làm từ chất liệu da thật 100%, da nhập 

khẩu, simili PU, đường nét tinh tế & 

sang trọng. 

 Thiết kế & may theo mẫu có sẵn hoặc 

theo yêu cầu với số lượng lớn. 

 Sản phẩm được ép logo thương hiệu 

 MOQ 100PCS  

3.9 

VÍ DA CẦM TAY 

 Các loại ví cầm tay gấp đôi, ví dài, ví 

cầm tay mini, 

 Chất liệu da thuộc hoặc PU, Simily 

 Nhiều màu lựa chọn, kiểu dáng sang 

trọng & trẻ trung. 

 Dễ dàng ép chìm logo thương hiệu, 

may theo yêu cầu. 
 

3.10 

MŨ/NÓN LƯỠI TRAI THÊU LOGO 

 Màu sắc: nhiều màu lựa chọn 
 Chất liệu: vải kaki Thành Công  

 Chu vi vòng đầu từ 55cm – 60cm 

 Thêu logo 2D hoặc 3D theo yêu cầu 

của Khách hàng. 

 MOQ 100PCS 

 

3.11 

VÍ ĐỰNG PASSPORT 
 Kích thước 14cm x 21.5cm, kiểu gập 

nút bấm hoặc nút gài. Chất liệu PU, 

may theo thiết kế 

 Để vừa lọt cuốn Passport, khe đựng 

thẻ mặt bên tiện dụng 

 Ép chìm logo hoặc in UV logo thương 

hiệu. MOQ 100PCS 
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3.12 

TAG ĐỰNG THẺ GHI THÔNG TIN 
HÀNH LÝ 

 Chất liệu PU, Simily 

 Kích thước 6cm x 11cm, 

 May dập chìm logo theo yêu cầu, dây 

cài khóa kim loại theo sản phẩm. 
 MOQ 100PCS 

 

3.13 

ỐP LƯNG ĐIỆN THOẠI ĐỰNG THẺ 
 Chất liệu PU ép định hình, nhiều màu 

sắc lựa chọn, sử dụng cho các dòng 

máy từ IPHONE 12 về sau. 

 Lõi nam châm hít tốt trên các bề mặt 

sản phẩm điện thoại Iphone 

 Kích thước 9.5cm x 6.5cm x 0.6cm 

 MOQ 100PCS 

 
 

 

 

 

3.14 

HỘP ĐỰNG NAMECARD 

 Hộp đựng namecard được làm từ da 
thật, Simily, Inox, gỗ,… 

 Được thiết kế vừa vẹn với kích thước 

của danh thiếp, thẻ ATM,thẻ tín dụng. 

 Sản phẩm in hoặc khắc laser logo, 

thương hiệu, thông tin công ty 

 Tham khảo tại: www.giftbusiness.vn . 
 

 

 

 

 

3.15 

BAO DA MÓC KHÓA 

 Nhiều mẫu & kiểu dáng, kích thước 

nhỏ gọn tiện dụng, 

 Chất liệu Simily, PU cao cấp, dây 

khóa kéo tiện lợi. May theo yêu cầu 

 Ép chìm logo, phù hợp làm quà tặng 

khuyến mãi, quảng bá thương hiệu. 

 MOQ 100PCS 
 

http://www.giftbusiness.vn
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3.16 

DÂY ĐEO THẺ & PHỤ KIỆN 

 Kích thước dây đeo từ 1,5cm x 45cm. 

 Chất liệu Polyester,Nylon,Satin…Móc 

khóa giọt nước xoay. Yoyo. 

 Bao thẻ nhựa trong (7,5cm x 9cm), 

bao thẻ da ngang, dọc (5cm x 8cm). 

 In hình ảnh, logo, thông tin công ty 

nhiều màu sắc theo yêu cầu. 
 

 

 

 

 

3.17 

HỘP ĐỰNG THẺ  
CHỐNG TRỘM DỮ LIỆU 

 Thẻ thanh toán mỗi người sử dụng 

ngày càng nhiều, đi kèm với việc đánh 

cắp dữ liệu thẻ tăng. 

 Hôp đựng được nhiều thẻ, có chức 

năng chống trộm dữ liệu RFID. 

 Chất liệu kim loại, nút bấm tiện lợi, 

dùng được cho nhiều loại thẻ.  

3.18 

 

VÍ ĐỰNG THẺ  
CHỐNG TRỘM DỮ LIỆU 

 Ví đựng nhiều thẻ, có chức năng chống 
trộm dữ liệu công nghệ RFID. 

 Chất liệu kim loại, bên ngoài bọc 

Simily, nút bấm tiện lợi, dùng được cho 

nhiều loại thẻ. 

 Dễ dàng in ấn logo thương hiệu 

 
 

 

 

 

3.19 

KỆ MICA 

 Mica dày từ 1,5mm đến 3mmm, với 

nhiều lựa chọn màu sắc khác nhau. 

 Sản phẩm mica gồm: kệ đựng tờ rơi, 

kệ trưng bày sản phẩm, menu… 

 Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu. 

 In logo hình ảnh thương hiệu, khắc 

laser, hoặc dán decal 
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3.20 

CON QUAY YOYO 
 Chất liệu nhựa ABS chống va đập tốt, 

tích hợp led Flash ligh cảm biến 

chuyển động. 

 Sản phẩm độc đáo, dễ dàng in logo làm 

quà tặng khuyến mãi,  

 Kích thước sản phẩm 5,8cm, phù hợp 

làm quà tặng học sinh, sinh viên. 

 MOQ 500PCS  
 

 

 

 

3.21 

THÚ NHỒI BÔNG 

 Chất liệu vải bọc lông dài, ngắn, vải 
cotton 100%. Nhồi bông gòn, sợi bông 

tổng hợp. Sản xuất tại VN 

 Đa dạng về màu sắc & kích thước. 

 Thêu, in logo thương hiệu, hình ảnh, 

thông tin công ty. 

 MOQ 300PCS  
 

 

 

 

 

3.22 

BẬT LỬA GAS 

 Nhiều mẫu, màu sắc đa dạng, an toàn 

sử dụng 1 lần từ 550 C đến 650 C 

 Chất liệu: Nhựa ABS, POM, Gas theo 

tỷ lệ 80% butane và 20% propane. 

 Ép thành vỉ/ hộp (50 cái/ hộp.) 

 In trên 2 mặt hoặc dán decal logo. 

 MOQ 500PCS 
 

IV DỊCH VỤ IN ẤN & SẢN XUẤT HỘP QUÀ TẶNG 

 

 

 

 

4.1 

IN NAMECARD 

 Thiết kế & in namecard theo yêu cầu 

của khách hàng. Nhận in số lượng ít. 

Thời gian giao hàng nhanh. 

 In namecard trên chất liệu giấy phổ 

biến như: Giấy Ford, giấy Bristol, giấy 

Ivory, giấy Couches, giấy Duplex, giấy 

mỹ thuật cán gân,… 
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4.2 

IN THẺ NHỰA PVC 
 Thẻ nhân viên, thẻ hội viên, thẻ sinh 

viên, thẻ VIP, thẻ mã vạch, thẻ từ, thẻ 
chip. 

 Kích thước chuẩn từ 86 x 54 x 0,5mm 
hoặc theo yêu cầu 

 Không thấm nước, độ bền cao, bảo 
hành 12 tháng. 

 In 1 & 2 mặt, có thể in sần, mờ, bóng. 
 Tham khảo tại: www.giftbusiness.vn   

 
 

 

 

 

4.3 

IN CATALOGUE, BROCHURE 
 Tư vấn catalogue, brochure sản phẩm 

doanh nghiệp theo yêu cầu. 
 Tư vấn lựa chọn chất liệu giấy phù hợp 

với thiết, hình ảnh, phương thức mà 
doanh nghiệp lựa chọn. 

 Thiết kế catalogue, ấn phẩm quảng cáo 
theo yêu cầu. 

 Đóng gáy lò xo, gáy chỉ, gáy keo,… 
 MOQ 100PCS 

 
 

 

 

 

4.4 

SẢN XUẤT HỘP QUÀ TẶNG 
 Với nhà xưởng sản xuất rộng hơn 

150m2 đầy đủ thiết bị máy móc hiện đại, 
Cty nhận sản xuất các loại hộp quà 
tặng, hộp giấy mỹ thuật, hộp âm 
dương, hộp bánh, hộp quà biếu tết. 

 Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu, lên 
khuôn mẫu miễn phí 

 Chiết khấu cao cho những đơn hàng sx 
lớn, thường niên. 

 
 

 

 

 

4.5 

QUINTESSENCE GIFT 
 Tư vấn Doanh nghiệp lựa chọn những 

dòng sách phù hợp phát triển tư duy & 
tâm trí con người. Nhằm hỗ trợ trong 
việc đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân 
sự, giữ chân nhân tài. 

 Combo quà tặng sách ý nghĩa, thiết 
thực phù hợp với giá trị cốt lõi & sứ 
mệnh của công ty, thiết kế & sản xuất 
hộp quà tặng sách đẹp, chất lượng 
theo yêu cầu KH.  
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                      LIST OF PRODUCTS GIFT BUSINESS COMPANY SUPPLY 

No Comodity - Specices

I                                 TECHNOLOGY GIFTS - GB@GIFTBUSINESS.VN 

 

 

 

 

1.1 

XIAOMI POWER BANK 

 Brand: Xiaomi 

Capacity: 10000mAh, 20000mAh 

 Aluminum alloy shell, powder coated, 

six months warranty. 

 Printing image, laser engrave logo 

 Embossed art paper box with logo. UV 

printing custom logos 
 

 

 

 

 

1.2 

ANKER POWER BANK 

 Prestigious brand from the USA 

 10000mAh, 13000mAh, 20000mAh 

 Metal shell, ABS plastic. Lithium Core 

Polymer, 18-months warranty 

 Printing or laser engrave logo 

 Embossed art paper box with logo. 

UV printing custom logo 
 

 

 

 

1.3 

 

PISEN POWER BANK 

 Capacity: 10.000mAh, 20.000mAh 

 Quick charge 22.5W 

 Warranty: 18 months 

 Metal shell, ABS plastic 

 High quality Lithium battery core   

 Printing, laser engraving brand logo 

 MOQ 10PCS 
 

 

 
 
 
 
1.4 

WALL PLUG FAST CHARGER 
 Power up to 100W with 3 to 4 fast 

charging ports. Multi-connection 

support: Type C, Micro USB, Lightning 

 Brands PISEN, Baseus 

 Convenient, compact, high quality 

 Easy to UV print logo, laser engrave 

brand 

 Quick charge 22.5W . MOQ 10PCS  

mailto:GB@GIFTBUSINESS.VN
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1.5 

 

BLUETOOTH SPEAKER 
 Using SD card, ear slot listen 3.5, 

Bluetooth version V5.0 

 Design by circular block, rectangle 
 Brand: Anker, Xiaomi, Bose 

 Voltage: 5V ± 0,5V 

 Charging time: 1,5h – 2h 

 Printing or engraving logo 

 
 

 

 

1.6 

 

WIRELESS MOUSE 
 Varety of models and designs from 

brands: Logitech, Microsoft, DELL 

 Use AAA battery power 

 Dots per Inch: 800, 1200, 1600 

 Bluetooth version V5.0 

 MOQ 100PCS 

 Art paper box on request 

  

 

 

 

 

 

1.7 

TRUE WIRELESS EARPHONE 

 Convenient and fashionable. Sound 

quality, live sound. Control on both 

ears, switching technology 

 Bluetooth version V5.0  

 Range: 3600, 10m, IPX5 

 Charging time: 2 hours 

 Warranty: 18 months 
 

 

 

 

1.8 

 

MAGIC BOX CHARGING CABLE 

 Charging ports: Lightning, Micro USB, 

Type-C 

 Convenient to carry backpacks, bags 

when going on a business trip, travel, 

picnic. 

 Printing logo, brand image 

  MOQ 50PCS 
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1.9 

    MINI CHARGING CABLE 

 Length cable: 15cm - 70cm 

 Compatible with 3 charging ports: 

Lightning, Micro USB, Type-C 

  Convenient, compact 

 UV printing logo 

 MOQ 50PCS 

 
 

 

 

1.10 

 

UNIVERSAL USB PEN 3IN1 
 Capacity: 16Gb, 32Gb, USB 2.0 

 Function: ballpoint pen, usb, pen tip 

for touch screen 

 Toshiba chip 3 years warranty 

 Art paper box, leather case 

 Laser engraving logo one or two 

position. MOQ 100PCS 
 

 

 

 

1.12 

 

METAL USB 
 Capacity: 8Gb, 16Gb, 32Gb 

 USB 2.0, Toshiba or Samsung chip 3 

years warranty 

 Printing or engraving image, logo, 

slogan 

 Decorative strap, art paper box, metal 

box (option) 

 Reference links: www.giftbusiness.vn  

 

 

 

1.13 

 

WOODEN USB 

 Capacity: 8Gb, 16Gb, 32Gb 

 USB 2.0, Toshiba or Samsung chip 3 

years warranty 

 Engraving or printing logo 

 Art paper box, metal box 

 MOQ 100PCS 

 

http://www.giftbusiness.vn
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1.14 

 

USB BOX 
 Printing image on metal box 

 Emulsyfing logo on art paper box 

 Wooden box 

 Velvet bag with drawstring 

 Box size according to product 

 Art paper,..., various color 

 MOQ  

 
 

 

 

1.15 

 

TRAVEL ADAPTER 

 Matterial: ABS plastic, Output: 2 USB 

ports & 5VDC 

 Suitable all standard: European, 

Japanese, Korean. Voltage: 100VAC 

– 240VAC, 50/60Hz,1-2A 

 PU leather bag, art paper box. UV 

printing or emulsifying logo 
 

 

 

 

1.16 

UNIVERSAL TRAVEL ADAPTER 

 Multi-Funtional including power  bank, 

5000mAh 

 Suitable all standard: European, USA 

Japanese, Korean. 

  Voltage: 100VAC – 240VAC, 

50/60Hz, 1-2A 

 Convenient, suitable for everyone. 
 

 

 

 

1.17 

 

LED FLASHLIGHT 

 Aluminum alloy case, white bright led 

light, super durable, many colors to 

choose 

 Function: Led light and check 

counterfeit money. Uses USB port or 

AAA batteries, energy saving. Laser 

engraving or printing logo 
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1.18 

 

  2IN1 TECHNOLOGY GIFT SET 
 
 Combination between Power Bank & 

3in1 USB Pen 

 Design gift sets according to customer 

requirements, towards trust and 

convenience.  

 Printing logo, brand 

 Luxurious, high-class and practical 
 

 

 

 

1.19 

 

PREMIUM GIFTSET  

 Combination between Parker Pen, 

Logitech wireless mouse  and Anker 

Power Bank 13000mAh 

 Design gift sets towards versatility and 

luxury for V.I.P guests 

 UV printing logo, company information 

 MOQ 50PCS 
 

 

 

 

1.20 

 

3IN1 TECHNOLOGY GIFT SET 

 Combination of Bluetooth Speaker, 

USB Pen and Power Bank 10000mAh 

 Tailored design, luxury product. 

Couche paper with carton, printed 

according to design 

 UV printing logo, company information 

 MOQ 20PCS 
 

II BUSSINESS GIFT – 028.2213 8900 

 

 

 

2.1 

 

CERAMIC GIFT SET 
 Brand: Minh Long, Minh Chau 

 Volume 500ml, 1000ml 

 Tea pot set, porcelain cup, bowl, plate, 

capuchino cup, tea cup,... 

 Printing logo, company name, brand 

 UV printing logo or elmulsyfing on art 

paper box, standard box 
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2.2 

 

   GLASS GIFT SET 
 Vase, glass producted by Ocean, 

Luminac, Malaysia,Thai Lan 

 Set of vases & glasses, wine glasses, 

Coffee cups, bowl, plate. Printing 

image, logo, company information 

 Art paper box lined with silk, glossy 

laminating carton box with logos and 

images  

 

 
2.3 

 
 

WELCOME GIFT SET 
 Products include rain umbrella, cap, 

vacuum bottle, notebook, pen, 

welcome card. Setup into a delicate & 

luxurious gift box. 

 Emulsifying on the art paper box, all 

products are printed with brand logo 

 MOQ 100PCS 
 

 

 

 

2.4 

 

NOTE BOOK 
 Leather cover, PU simili,  Kraft paper, 

rough plastic cover 

 Size: A5, A6 or optional 

 Printing logo, company name, lined 

page ( couche paper) printing image 

or design according to customer 

demand. 

 Reference links: www.giftbusiness.vn  
 

 

 

2.5 

 

 PREMIUM PEN 

 Metal shell is powder coated, with 

many different models 

 Large blue ink cartridge, long-lasting, 

luxurious design 

 Emulsifying or UV printing logo on art 

paper box 

 

http://www.giftbusiness.vn
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2.6 

 

PARKER PEN 

 The pen is well crafted, metal shell, 

with many types of Parker such as IM, 

Premier, Vector,… 

 Premium ink cartridges bring customer 

absolute satisfaction 

 Premium paper box, printed with 

Parker logo 

 Genuine products are guaranteed  

 

 

 

2.7 

 

  GIFT SET  
 The product is  combination from 2 to 

3 items: notebook, metal pen, USB, 

universal charging cable, bluetooth 

earsphone 

 UV printing or laser engraving logo 

image or company information 

 Reference links: www.giftbusiness.vn 

 
 

 

 

 

2.8 

    WOODEN CLOCK 
 Solid Walnut wood frame durable, 

luxurious MDF wood surface 

 Hour and minute hands & numerals 

made of natural wood CNC cutting 

coures. Clockwise, machine wanranty 

24 months 

 Laser engraving logo, company name, 

luxurious brand. MOQ 20PCS  
 

 

 

2.9 

 

  MULTI-FUNCTION BAG 

 Integrating 9 funtions in one product: 

power bank 8.000mAh, memo note, 

namecard holder, phone stand, 

charging cable,... 

 Products printed with brand logos as 

premium gifts, boss gifts,... 

 Reference links: www.giftbusiness.vn  
 

http://www.giftbusiness.vn
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2.10 

LCD MULTI-FUNCTION 
ELECTRONIC HYGROMETER 

 Functions: display date, time, 

temperature, humidity, alarm, 1-touch 

sensor button. 

 Bright LCD screen, sharp number 

display. Exquisite design, desktop or 

wall mounted. Rectangular shape, 

easy to print brand logo.  

2.11 

MULTI-FUNCTION WOODEN CLOCK 
 10W wireless phone charging function 

& 5Wx2 bluetooth speaker 

 Display hour, minute, day, month, 

year, alarm, temperature, humidity 

 Using 5V power directly connected to 

USB port , Size: 70 x 90 x 155mm,  

 Warranty 12 months, Easy to laser 

engraving or UV priting brand logo  

2.12 

WOODEN CLOCK 
 Material MDF + PVC 

 Display date, time, month, year, 

temperature, alarm 

 Convenient pen plug 

 AAA Battery or USB 2.0-5V 

 Print logo and brand image. 

 MOQ 100PCS 

 
 

 

 

2.13 

 

  SHOE – COVERS 

 PVC material, zipper comfortable, 

tight ankle elstic 

 Protective cover for shoes and 

pants. Use in the rain & bad weather 

 The product is durable, easy to print 

brand logo as a gift for customer 

 MOQ 100PCS 
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2.14 

 

   CRYTAL CLOCK 
 High quality, imported crystal material 

 Jappenese classical watch, 24 months 

warranty 

 Color laser engraving, printing 

company logo, brand or image 

 Standard carrying case or paper box 

art, logo stamping on request 

 
 

 

 

2.15 

 

PREMIUM CRYTAL TROPHY 
 Crystal logo has many options about 

shapes, size from 12 to 25 with 

standar stand 

 Laser engraving logo, company name, 

brand, printing image, shoot 3D 

 The products is ingenious cut 

 Customer oder according to design 

  

 

 

 

2.16 

CRYTAL VASE 
 Import types includes: flower vase, 

jugs, glasses 

 Classic elegant design. Best of all, 

sculpted crytal products exquisite & 

artistic. Paper box standard 

 Engraving logo and branding on the 

vase. Premium gift sets for customers. 

 
 

 

 

2.17 

 

  CRYTAL TROPHY 
 Football trophy 

 Gold trophy 

 Tennis cup 

 Commemorative medal 

 Also, we provide the items crytals 

products: Crytal paperweights, crytal 

feng shui .... 
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2.18 

 

LOCK&LOCK VACCUM BOTTLE 

 Distributed by L&L Vietnam 

 Material: SS304, PP plastic, silicone 

gasket 

 Capacity from 350ml, 500ml, 750ml. 

 Laser engraving, logo printing, 

slogan,… 

 Product case or art paper box 
 

 

 

 

2.19 

 

  VACUUM BOTTLE 
 Material: SS304, PP plastic, silicone 

gasket 

 Capacity from 500ml, 750ml, 1,200ml 

 Laser engraving logo, slogan, 

company name. 

 Emulsifying logo on art paper box 

 
 

 

 

2.20 

 

  VACUUM CUP 

 Material: SS304, PP plastic, silicone 

gasket 

 Capacity from 350ml, 500ml 

 Convenient tea strainer 

 Emulsifying logo on art paper box 

 Many colors to choose 

 MOQ 100PCS 
 

 

 
 
 
2.21 

  BAMBOO SHELL VACUUM CUP 

 Material: SS304, ½ bamboo shell. 

 Silicone gasket, slide open/close 

button. Anti-slip feet 

 Capacity 500ML, size 18.5cm x 8.8cm 

 Laser engraving or logo printing on 

request 

 MOQ 100PCS 
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2.22 

  PREMIUM VACUUM BOTTLE 

 Material: SS316 

 Capacity 500ML 

 Powder coated shell, many colors. 

 High-grade double filter is very 

convenient to use for making tea 

 Smart & safe accurate temperature 

display cover for users. 
 

2.23 

  BAMBOO SHELL VACUUM BOTTLE 

 Capacity from 450ML - 500ML 

 SS304, 2 layers of good insulation, 

meticulously processed bamboo shell, 

high quality product. 

 Unique design, easy to use, 

 Warranty for keeping hot/cold water 

for 6 months. 
 

 

 

 

2.24 

 

PLASTIC BOTTLE 

 PP or ABS plastic, silver screw cap, 

gasket layer eat-retaining silicone on 

the lid. Size: 19,5cm x 6,5cm. 

Capacity 500ml-600ml 

 Easy to print logo, image on the 

product  

 Variety of color to choose 
 

 

 

 

2.25 

 

PREMIUM UMBRELLA 

 Large diameter parachute 150cm, use 

for 2 people 

 Aluminum truss, solid plastic handle 

 Anti-wrinkle, waterproof umbrella 

fabric water. 

 Print logo, image, company 

information on the umbrella 
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2.26 

 

UMBRELLA 
 Diameter of parachute 110cm 

 Aluminum truss, plastic rolling 

 Anti-wrinkle, 2-layers waterproof 

umbrella fabric water. 

 Print logo, image, company 

information on the umbrella 

 
 

 
 
 
2.27 

BACKPACK 

 Laptop bag, student bag sewn on 

request. Imported from POSO. 

Waterproof 1680 PVC umbrella, 420D 

fabric, Zobra leather,… 

 Internal/external USB connection port. 

15.6 inch laptop compartment. Print, 

embroider logo, company information, 

color scheme according to design.  

2.28 

BUSINESS LEATHER BAG 

 Handbags, crossbody bags with 

fashionable and modern designs, 

suitable for all ages 

 High quality leather material, 

delicately sewn, many compartments, 

laptop compartment, ... 

 High-grade zipper, convenient handle, 

suitable for business and partner gifts. 
 

 

 
 
 
 
2.29 

SHOCKPROOF  BAG 

 Size: on request from 12inch to 

15inch. 

 Material: Simily, PU or leather, inside 

with shockproof foam. Button lock or 

glue/tear 

 High quality zipper, logo imprinted or 

UV printed. MOQ 100PCS 
 

III PROMOTIONAL GIFT - WWW.GIFTBUSINESS.VN 
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3.1 

BALLPOINT PEN 

 Plastic ballpoint pen with various 

models 

 Blue ink, pentip  0.5mm 

 UV printing logo, company name, 

brand for the best color 

 Free design, fast production 

 MOQ 300PCS 
 

3.2 

  CERAMIC MUGS 
 Cylindrical design, beveled shape, C-

handle, gourd cup, etc. Print logo, 

brand image on request. 

 Processing from reputable brands 

such as Minh Long, Dong Trieu, Bat 

Trang. Capacity 300ML - 380ML - 

450ML. MOQ 100PCS 

 
 

 

 

3.3 

 

PHONE & TABLET HOLDER 

 Material: aluminum alloy, silicon pad 

 Dimensions: 10 x 8.5 x 6.5 cm 

 Rotate tilt adjustment 3250 , it be used 

for phones, ipads,.. 

 Printing, laser engraving logo, images 

 Standard packaging box by product 

 MOQ 100PCS 
 

 

 

 

3.4 

 

  BOTTLE OPENER 

 Diameter 5.8 – 7.2cm 

 Printing logo on front, commercial 

image signals, public information 

 Magnetic button for easy installation 

on convenient locations 

 Stainless steel back, durable 

 MOQ 1000PCS. 
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3.5 

 

NON-WOVEN BAGS. 

 It is an eco-friendly product 

market, production materials are used 

widely used in the world 

 Bag size is custom designed 

customer demand. Easy to print logo, 

company information, printing image 

on 2 sides of bag 
 

 

 

 

3.6 

 

  CANVAS BAG 
 Sewed from burlap made of threads 

weft woven cotton or so-called fabric 

Canvas, creamy white, durable tall, 

beautiful & compact 

 Bag size according to customer's 

request client. Printing images, logos,  

information on 2 sides of the bag 
 

 

 

 

3.7 

 

PAPER BAG 

 Couche paper, Kraft paper, art paper 

Design & print on demand 

 Production size by type product, 

suitable for many chapters program & 

events 

 
 

 

 

3.8 

 

  STICKY NOTE 
 Various models & sizes 

 Simili cover, Cousche paper covered 

with carton 

 Shaped plastic frame 

 Glue has many color to choose 

 80gsm quantitative note paper 

 Printing logo, image, slogan 

 MOQ 200PCS.  
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3.9 

 IPAD LEATHER 
 Made of 100% genuine leather, 

leather Imported, simili PU, fine lines 

economical & luxurious 

 Design & sew according to available 

patterns or on request in bulk 

 The product is pressed with the brand 

logo. MOQ 100PCS 

 

3.10 

 WALLET LEATHER 
 Made of 100% genuine leather, 

leather Imported, simili PU, fine lines 

economical & luxurious 

 Long wallets, mini wallets,Leather or 

PU, Simily. Many color options, 

luxurious & youthful designs. 

 Easy to deboss brand logo, sew as 

required  
 

 
 
 
3.11 

CAP 
 Color: many color options 

 Material: Thanh Cong Kaki fabric 

 Head circumference from 55cm – 

60cm 

 Embroidering logo 2D or 3D according 

to customer's request. 

 MOQ 100PCS 

 
 

 
 
3.12 

PASSPORT WALLET 

 Size 14cm x 21.5cm, folding button or 

button. PU material, sewn by design 

 To fit Passport, convenient side card 

slot 

 Debossing logo or UV printing brand 

logo. MOQ 100PCS 
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3.13 

LUGGAGE TAG 

 Material PU, Simily 

 Size 6cm x 11cm, or other. 

 Debossing logo on request, metal 

buckle fasteners according to the 

product. 

 MOQ 100PCS 

 

3.14 

   SMARTPHONE CASE 
 PU material, many colors to choose 

from, used for models from IPHONE 

12 onwards. 

 The magnet core is good on the 

surface of Iphone products 

 Size 9.5cm x 6.5cm x 0.6cm 

 MOQ 100PCS 

 
 

 
 
3.15 

   NAMECARD HOLDER 

 Namecard holder made from leather 

real, Simily, Stainless steel, wood,… 

 Designed to fit in size of business 

cards, ATM cards, credit cards 

 Printing or laser engraving logos 

brand, company information 

 Reference links: www.giftbusiness.vn . 
 

 

 
 
3.16 

    KEYCHAIN LEATHER 

 Many models & designs, compact and 

handy size, 

 High quality Simily, PU material, 

convenient zipper. Sewing on demand 

 Embossed logo, suitable as 

promotional gifts, brand promotion. 

 MOQ 100PCS 
 

http://www.giftbusiness.vn
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3.17 

 

  CARD STRAP & ACCESSORIES 

 Strap size from 1.5cm x 45cm. 

Material Polyester,Nylon,Satin…Hook 

rotating teardrop lock. Yoyo. Plastic 

card cover (7.5cm x 9cm),horizontal 

and vertical leather card case (5cm x 

8cm). Printing images, logos company 

information many colors on request 
 

 

 

 

3.18 

 

   DATA ANTI-THEFT CARD BOX 

 Payment card per user more and 

more, comes with work increase card 

data, flexible box for multiple cards, 

with function 

 RFID data anti-theft function 

 Metal material, convenient buttons, 

used used for many type tags 
 

 

 

 

3.19 

DATA ANTI-THEFT CARD WALLET 

 Multi-card wallet, functional anti-theft 

data RFID technology 

 Metal material, outside wrapped 

Simily, convenient, usable buttons for 

a variety of cards 

 Easy to print brand logo 

 MOQ 100PCS 
 

 

 

 

3.20 

 

MICA SHELF 
 Mica thickness from 1.5mm to 3mm, 

with many different color options 

 Mica products include: overturning 

shelves, product display shelves, 

menus… 

 Design products according to request 

 Printing brand image logo, lase 

engraving  or decal stickers  
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3.21 

 

YOYO 
 ABS plastic material, good impact 

resistance, built-in led flash light 

sensor move 

 Unique products, easy to print logo 

promotional gifts 

 Product size 5.8cm, suitable gifts for 

students 

 
 

 

 

3.22 

 

   TEDDY BEAR 
 Fabric cover fabric long, short, fabric 

100% cotton. Stuffing cotton balls, 

cotton ballssynthetic. Made in Vietnam 

 Diversity of colors & sizes 

 Embroidering, printing brand logos, 

pictures, company information  

 Reference links: www.giftbusiness.vn 

 

 

3.23 

 

GAS LIGHTER 
 Many models, diverse colors, safe , 

Single use from 550 C to 650 C. 

 Material: ABS Plastic, POM, Gas 

according ratio 80% butane and 20% 

propane 

 Pressed into blisters/boxes (50 

pieces/box.). Print on 2 sides or decal 

logo. MOQ 500PCS  

IV                      PRINTING SERVICES AND GIFT BOX PRODUCTION 

 

 

 

4.1 

 

NAMECARD PRINTING SERVICE 

 Design & print namecards on request 

of cutomer. Accept small quantity 

printing. Fast delivery time 

 Print namecards on universal paper 

variables such as: Ford paper, Bristol 

paper, paper Ivory, Couches paper, 

Duplex paper,… 
 

http://www.giftbusiness.vn
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4.2 

 

   CARD PRINTING SERVICE 

 Employee card, membership card, 
birth card membership, VIP card, 
barcode card, magnetic card, card 
chips 

 Standard size from 86 x 54 x 0.5mm 
or on request 

 Waterproof, durable, warranty 12 
months 

 Print 1 & 2 sides, can print lumpy, 
matte, glossy 

 

 

 

 

4.3 

 

CATALOGUE PRINTING SERVICE 

 Consulting catalogs, product 

brochures business on demand 

 Advice on choosing the right paper 

material suitable for design, image, 

method chosen by the business 

 Designing catalogs, advertising 

publications report on request 
 

 

 

 

4.4 

 

PRODUCTION OF GIFT BOXES 

 With a larger factory 150m2 with full 
equipment and machinery, the 
company accepts to produce all kinds 
of boxes gift, art paper box, cake box, 
Tet gift box.  

 Design products on demand, free 
mold. High discount for orders large 
production, annual 

 

 

 

4.5 

 

QUINTESSENCE GIFT 

 Consulting Enterprises to choose 
suitable books for development 
human mind & mind. In order to 
support Assist in training and 
coaching the team human resources, 
retaining talents 

 Combo gift book with meaning, design 
real in line with core values & 
porcelain corporate mission, design & 
manufacture Beautiful, quality book 
gift box according to customer request 
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 Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, phục vụ hơn 850 khách hàng & gần 2000 thương hiệu lớn 

trên toàn quốc, cùng với sự năng động, giàu ý tưởng, đam mê và trách nhiệm. Công ty TNHH GIFT 

BUSINESS sẵn sàng mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng, độc đáo, sáng tạo. Góp phần 

tạo nên vị thế thương hiệu của bạn trên thị trường Việt Nam. 

 With many years of experience in the industry, serving more than 850 customers & nearly 2000 major 

brands nationwide, along with dynamism, rich in ideas, passion and responsibility. GIFT BUSINESS 

CO., LTD is ready to bring you quality, unique and creative products. Contribute to building your brand 

position in the Vietnamese market. 

 
 CÔNG TY TNHH GIFT BUSINESS – GIFT BUSINESS CO.,LTD 
Trụ sở chính: 49 đường 16, KDC Nam Long, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

Hotline: 028 22138900 – 028 6272 2900 -  0902.99.55 34 (Viber - Zalo) 

e-Mail: gb@giftbusiness.vn;  website: www.giftbusiness.vn   

 Chi nhánh Cần Thơ: 290/21B1 Lê Bình, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
- Điện thoại: 0387 422 874 (Zalo Mai Hương) – e-Mail: maihuong@giftbusiness.vn  

 VPDD Tây Nguyên: 12/8 Nguyễn Đình Chiểu, P. 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. 
- Điện thoại: 0911 672 956 (Mr. Minh Hùng) 

 VPDD Đồng Nai: 38/7 Đặng Đức Thuật, Phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 
- Điện thoại: 0848.517.568 (Mr. Minh Nhật) 

           

        Trân trọng kính chào. 

mailto:gb@giftbusiness.vn
http://www.giftbusiness.vn
mailto:maihuong@giftbusiness.vn
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 GIFT BUSINESS CO., LTD  
Head office: 49 Street 16, Nam Long Residential Area, Phuoc Long B Ward, Thu Duc City. Ho 

Chi Minh City 

Hotline: 028 22138900 – 028 6272 2900 – 0902.99.55 34 (Viber – Zalo) 

e-Mail: gb@giftbusiness.vn ; website: www.giftbusiness.vn  

 Can Tho Branch: 

 290/21B1 Le Binh, Hung Loi Ward, Ninh Kieu District, City. Can Tho 

            Phone: 0387 422 874 (Zalo Mai Huong) - e-Mail: maihuong@giftbusiness.vn  

 Tay Nguyen representative office:  

12/8 Nguyen Dinh Chieu, 9 Ward , Da Lat City, LamDong. 

             Phone: 0911 672 956 (Mr. Minh Hung) 

 Đong Nai represenntative office:  

38/7 Dang Duc Thuat, Tam Hiep Ward, Bien Hoa City, ĐongNai 

              Phone: 0848 517 568 ( Mr. Minh Nhat) 

                                                                                                            With best regards, 

 

mailto:gb@giftbusiness.vn
http://www.giftbusiness.vn
mailto:maihuong@giftbusiness.vn

