
Bánh Trung Thu Doraemon



Gửi đến nhân viên của bạn những món quà trung thu đặc biệt 
từ Doraemon & Capichi



Thông tin sản phẩm

KINAKO (soybean flour) & Chocolate Smooth bean paste & Sweet Potato

“Chúng tôi gửi đến những chiếc bánh trung thu với chất lượng tốt 
nhất cùng sự kết hợp đặc biệt của văn hóa Nhật Bản và Việt Nam”

Giới thiệu về sản phẩm bánh trung thu

“Mang đến trải nghiệm thú vị và những khoảnh khắc đáng nhớ đến 
với bạn”

Giới thiệu về hộp sản phẩm Doraemon

Hộp bánh trung thu Doraemon là một thiết kế độc quyền giới hạn chỉ có ở 
Capichi Delivery đi kèm với bộ xếp hình & túi tote Doraemon. 

  
Bánh trung thu của chúng tôi được tạo ra bởi hệ thống chuyên nghiệp với 
tiêu chuẩn Nhật Bản, Công ty TNHH Bánh kẹo Edelweiss. Tất cả các sản 
phẩm đều được làm theo công thức nguyên bản, mang đến hương vị làm 
hài lòng thực khách từ mọi nền ẩm thực như Nhật Bản, Phương Tây, Việt 
Nam.

300,000VND＋VAT
Bao gồm hộp bánh Doraemon / 2 bánh trung thu / 1 Bộ xếp hình / 1 Túi tote



Ưu đãi có hạn
① Ưu đãi bán lẻ (cá nhân mua qua công ty)

Voucher MIỄN PHÍ SHIP
Chúng tôi sẽ cung cấp

Dành cho mỗi nhân viênTối đa 25,000VND×2

② Ưu đãi mua hàng số lượng lớn

> 101 sản phẩm

> 301 sản phẩm

Giảm 5%

Giảm 8%



Thời gian & Các bước tham gia
Ngày nhận đơn cuối cùng: 31/08/2022 
※Do số lượng có hạn, chúng tôi bắt buộc phải dừng nhận đơn khi sản phẩm đã bán hết 

1 2

Đăng kí đơn hàng Xác nhận thông tin & Kí hợp đồng

3

Gửi phí đặt cọc 30% trên tổng 
chi phí đơn hàng tới số tài khoản 

được cung cấp

4

Chúng tôi sẽ giao sản phẩm tới địa chỉ 
đăng kí nhận hàng của quý khách

※Quý khách vui lòng hoàn thành phần 
chi phí còn lại trong vòng 24h tính từ thời 

điểm nhận hàng 

Các bước tham gia



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


