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DESIGN CONCEPT
Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

Mỗi món quà Tết được trao tay 
là một lần trao SẮC MÀU HY VỌNG
cho một năm mới tươi sáng hơn.

Trong bối cảnh kinh tế "Mùa Covid-19", Farmers Market lựa chọn chủ
đề "Tết is Hope | Tết là Hi Vọng" cho Bộ sưu tập quà tết 2021, với
thông điệp:

I. Bộ Sưu Tập Quà Tết 2021: 



ARTWORK
& BỐ CỤC

Artwork (hoạ tiết) là những biểu trưng của hi vọng, của Tết Việt được

hoạ sĩ vẽ cách điệu theo phong cách hoa văn Nhật Bản. 

Bố cục tinh gọn, ngăn nắp thể hiện sự tinh tế, trân trọng của người tặng.

Hình ảnh chim yến được chọn làm điểm nhấn vừa mang thông điệp "sắc màu

hi vọng", vừa ý niệm về tinh thần  lạc quan vượt khó của người Nhật mà chúng

ta có thể học hỏi cho năm 2021 được dự đoán tiếp tục nhiều thử thách. 

I. Bộ Sưu Tập Quà Tết 2021: 



ARTWORK & BỐ CỤC
I. Bộ Sưu Tập Quà Tết 2021: 



Hộp Chữ Nhật
[Size L: 28 x 38 x 12cm] Màu: xanh / cam

I. Bộ Sưu Tập Quà Tết 2021: 



Hộp khay định vị 1 Hộp khay định vị 2 Hộp không khay định vị
Bao gồm: 
- 1 chai rượu tuỳ chọn
- 3 hộp tuỳ chọn các loại hạt/ trái cây sấy/ mứt/
trà/ cà phê...

Bao gồm: 
- 6 hộp tuỳ chọn các loại hạt/ trái cây sấy/ mứt/
trà/ cà phê...

Sản phẩm được khách lựa chọn, đặt trực tiếp vào
hộp có phủ giấy cắt sợi (màu trắng, kem...hoặc màu
thương hiệu của doanh nghiệp). 

Hộp Chữ Nhật
[Size L: 28 x 38 x 12cm] Màu: xanh / cam

I. Bộ Sưu Tập Quà Tết 2021: 



Hộp Vuông
[Size XL: 38 x 38 x 12cm] Màu: xanh / cam

I. Bộ Sưu Tập Quà Tết 2021: 



Hộp khay định vị Hộp không khay định vị
Bao gồm: 
- 1 chai rượu tuỳ chọn
- 6 hộp tuỳ chọn các loại hạt/ trái cây sấy/ mứt/ trà/ cà phê...

Sản phẩm được khách lựa chọn, đặt trực tiếp vào
hộp có phủ giấy cắt sợi (màu trắng, kem...hoặc màu
thương hiệu của doanh nghiệp). 

Hộp Vuông
[Size XL: 38 x 38 x 12cm] Màu: xanh / cam

I. Bộ Sưu Tập Quà Tết 2021: 



Giỏ quà khay gỗ Giỏ quà khay giấy
*Sản phẩm tự chọn
*Giỏ quà được bọc kín bằng màng co trong suốt.

*Sản phẩm tự chọn
*Giỏ quà được bọc kín bằng màng co trong suốt.

I. Bộ Sưu Tập Quà Tết 2021: 

Giỏ quà gói mở



Giỏ sợi gỗ đan

*Sản phẩm tự chọn
*Giỏ quà được bọc kín bằng màng co trong suốt.

I. Bộ Sưu Tập Quà Tết 2021: 

Giỏ quà gói mở



Phụ kiện
I. Bộ Sưu Tập Quà Tết 2021: 

Thiệp Bao lì xì Gift Voucher Mua Sắm



> 1500 sản phẩm

Nhập khẩu chính nghạch

Nội địa tuyển chọn 

Chất lượng đạt chuẩn nghiêm ngặt

Nguồn gốc rõ ràng

Mẫu mã đẹp

Phù hợp khẩu vị người Việt

Với lợi thế sở hữu chuỗi siêu thị thực phẩm sạch & trái cây

nhập khẩu, Farmers Market hiện có hơn 1.500 sản phẩm

tuyển chọn, phục vụ nhu cầu quà tết doanh nghiệp:

II. Sản Phẩm, Chất Lượng, Nguồn Gốc: 



Bánh, kẹo,
chocolate nhập
khẩu

Hạt, trái cây sấy
nhập khẩu

Rượu vang,
Champagne

Rượu mơ, sake
Nhật, nước trái
cây lên men

> 10 nhóm sản phẩm
hiện có tại Farmers Market:

Thịt khô nhập
khẩu/ nội địa
(khô bò Úc, Đài Loan,
Mỹ; khô gà...)

Mứt, bánh đặc sản
Tết truyền thống

Nhâm sâm, yến
sào, đông trùng...

Nước ép, bia ngoại
nhập

Thực phẩm chế
biến đóng hộp
(Patê, thịt nguội, ham,
bơ, phô mai...)

Bánh đặc sản các
nước 
(Bánh mì Pháp, bánh
trứng muối, bánh hành
Đài Loan...)

....

II. Sản Phẩm, Chất Lượng, Nguồn Gốc: 



II. Sản Phẩm, Chất Lượng, Nguồn Gốc: 

100100 mã trái cây sấy nhập khẩu/ nội địa mã trái cây sấy nhập khẩu/ nội địa 3030 mã rượu sake, rượu mơ mã rượu sake, rượu mơ

100 mã rượu vang, rượu mạnh3030 mã khô bò nhập/ nội mã khô bò nhập/ nội
& khô gà, khô heo...& khô gà, khô heo...

150150 mã hạt nhập khẩu mã hạt nhập khẩu

100100 mã mã    bánh, chocolate hộp...bánh, chocolate hộp...



II. Sản Phẩm, Chất Lượng, Nguồn Gốc: 

100100 mã thực phẩm đóng hộp mã thực phẩm đóng hộp

......

7070 mã trà & cà phê mã trà & cà phê  200 200 mã bánh mứt tếtmã bánh mứt tết



In/ ép kim logo trên hộp quà & túi giấy

III. Giải Pháp Thiết Kế Riêng Cho Doanh Nghiệp: 



In/ ép kim logo trên hộp quà & túi giấy

III. Giải Pháp Thiết Kế Riêng Cho Doanh Nghiệp: 



Thiết kế & sản xuất mẫu bao bì quà tết mới dành riêng cho doanh nghiệp

III. Giải Pháp Thiết Kế Riêng Cho Doanh Nghiệp: 



PwC Vietnam | 1 trong "Big 4" công ty kiểm toán tại Việt Nam
*3 set quà khác nhau, ngân sách từ 1 triệu đến <2 triệu đồng/ phần.

IV. Tham Khảo Các Thiết Kế Quà Tết 2020, Farmer đã làm:



FWD Bảo Hiểm 
*1 Set quà ngân sách dưới 2 triệu. 

IV. Tham Khảo Các Thiết Kế Quà Tết 2020, Farmer đã làm:

Được phát triển
từ thiết kế bao bì lì xì của
FWD Tết 2020. 

Set quà bao gồm: 
- Hộp & túi canvas thiết kế riêng
- Hồng sâm Hàn Quốc tẩm mật ong
- Rượu mơ vẫy vàng Nhật Bản
- Gừng ngâm mật ong Hàn Quốc
- Chocolate bọc hạnh nhân Malaysia
- Yến Sào Việt Nam



Công Đoàn Ngân Hàng Eximbank | Quà Tết Nhân Viên Toàn Quốc
*3 set quà khác nhau, ngân sách từ 350.000 đến 700.000 | số lượng: 6.000 phần

IV. Tham Khảo Các Thiết Kế Quà Tết 2020, Farmer đã làm:



Các khách hàng doanh nghiệp khác: 

IV. Tham Khảo Các Thiết Kế Quà Tết 2020, Farmer đã làm:

...



Cảm ơn
đã quan tâm 
đến sản phẩm & dịch vụ
của Farmers Market!

Xin gọi về: 1900633870 / 0947 82 23 32
hoặc email:
sales@farmersmarket.vn

Mọi thắc mắc


