


Ywines rất vinh hạnh khi được góp phần mang
đến cho Quý khách những giá trị thông qua những
dòng rượu hảo hạng, những món quà đẳng cấp
dành cho những thời khắc đáng nhớ. Với tiêu chí
“SANG TRỌNG - CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - TIẾT KIỆM - NHÂN VĂN”
Ywines mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành với Quý
khách cùng chào đón những cơ hội mới, thành công
mới trong năm 2021.

Ywines kính chúc Quý khách hàng & gia đìnhmột
nămmới An Khang - Thịnh Vượng.

Rượu vangvốn lànhư thế rất truyền thống nhưngcũng
rất sáng tạo, rất nhẹ nhàng nhưng lại rất đỗi tinh tế.
Nhẹ nhàng từ sự nâng niu từng chùm nho chín mọng,
chắt chiu hương vị tinh túy sau những ngày tháng ủ
ròng trong thùng gỗ sồi hảo hạng. Tinh tế đến từng chi
tiết từng công đoạn bảo quản và thưởng thức, bởi vậy
rượu vang chính là “Món quà của ThượngĐế ”.



Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

COMBOLỘCXUÂN

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp giấy Luxury 2023
1 chai rượu Vistana Cabernet Merlot
1 bịch cà phê Robusta truyền thống
1 hộp trà Thái Nguyên bát giác

(Tặng túi giấy hoặc túi vải mỗi phần quà)
Giá niêm yết

784.000vnđ
(chưa bao gồm VAT)

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp giấy Luxury 2023
1 chai rượu Vistana Cabernet Merlot
1 hộp cà phê túi lọc Robusta
1 hộp trà Thái Nguyên vuông

(Tặng túi giấy hoặc túi vải mỗi phần quà)
Giá niêm yết

819.000 vnđ
(chưa bao gồm VAT)



QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT GIẢM CÒN

596.000
2018

Chi tiết sản phẩm:

346.000 27%~~
chiết khấu

( A3 ) ( A4)

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày



WINES COLLECTION

Ưu Đãi Đặc Biệt

* 01 cặp ly rượu vang khi mua 02 phần

* 01 bộ ly rượu vang khi mua 06 - 10 phần

* 01 thẻ tiền mặt Ywines trị giá 1 triệu khi mua 12 phần

* 01 thẻ tiền mặt Ywines trị giá 1,5 triệu đồng khi mua 13 - 20 phần

* 01 thẻ tiền mặt Ywines trị giá 3 triệu đồng khi mua 21 - 40 phần

* 01 thẻ tiền mặt Ywines trị giá 5 triệu đồng khi mua 41 - 70 phần

* 01 thẻ tiền mặt Ywines trị giá 10 triệu đồng khi mua 71 - 100 phần

* 01 thẻ tiền mặt Ywines trị giá 15 triệu đồng khi mua >100 phần

(*) Không áp dụng đồng thời chiết khấu & các chương trình khuyến mãi khác

Tặng kèm:Voucher tiền mặt sử dụng dịch vụ nhà hàngYwines

TẶNG

COMBO HỘP GIẤY CAO CẤPYWINES
1 Chai rượu vang: Pháp, Ý, Mỹ, Chile,...

1 hộp trà, 1 hộp cà phê, socola, các loại hạt,...

thương hiệu danh tiếng

1 Hộp giấy mỹ thuật cao cấp Ywines

( Giá thay đổi tùy theo sự lựa chọn )

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

( A5 ) ( A6 )

691.000vnđGiá:
( Giá chưa bao gồm VAT 10% )

739.000vnđGiá:
( Giá chưa bao gồm VAT 10% )



Private Label Wine là dòng rượu vang Mỹ được Ywines
độc quyềnsản xuất temnhãn riêng theoyêu cầucủaQuý
Khách hàng. Bộ sưu tập Private Label Wine thể hiện
được trọn vẹn đẳng cấp thương hiệu riêng của từng
Doanh nghiệp - cá nhân và đặc biệt mang đậm tính
nhân văn xã hội khi khách hàng sở hữu.

Giá chỉ từ 1.800.000 vnđ



Tưởng chừng tất cả những khó khăn đó
có thể quật ngã được cô gái của chúng
ta nhưng không phó mặc cho số phận, cô
gái đó đã vươn lên từ một cô gái từng rất
tự ti và đầy mặc cảm giờ đây cô đã trở
thành một conngười đầy nghị lực, đầy tài
năng, đầy lòng yêu thương và đặc biệt là
một người vợ,một ngườimẹđảmđang và
chu đáo, bằng tất cả niềm đam mê và
phấn đấu thì hiện nay chị là chủ của một
cơ sở tranh đá quý nhỏ để n h ằm g i ú p
tạo công việc c h o những người khuyết
tật và hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm HIV.
Cùng thắp sáng ước mơ của chị Trần Thị
Ngọc Hiếu một nghệ nhân tài năng tại
Việt Nam, chai rượu vang Mỹ mang
thương hiệu Ywines.com - dòng Limited
Premier Handmade - Merlot 2015 được
ra mắt lần đầu tiên tại Ywines. Đây là một
sản phẩm độc đáo, một món quà vô giá.
Lợi nhuận của dòng rượu Ywines Limited
Premier Handmade sẽ được góp vào Quỹ
Social Impact Foundation để thực hiện
ước mơ của chị Trần Ngọc Hiếu. Hãy
cùng Ywines.com lan toả câu chuyện
nhân văn và đầy cảm xúc!



Classic wine chỉ còn duy nhất tại Ywines.com.



Được kết hợp từ nguyên liệu thượng phẩm nên Rượu sâm
Ngọc Linh ATUAGIN có 5 đặc tính mà không phải dòng
rượu nào cũng có:

- 52 loại Saponin & tất cả dưỡng chất từ Sâm Ngọc Linh
- Độ sánh từ rượu gạo lứt quyện cùng Sâm Ngọc Linh
- Màu vàng óng, mượt mà
- Mùi thơm nhẹ thuần khiết giúp hơi thở thơm tho, không
có mùi hôi như các loại rượu khác
- Vị đắng nhẹ, ngọt hậu, tan nhanh, vô cùng dễ uống, có thể
uống được nhiều mà không hề có cảm giác say.

Chính các yếu tố trên đã giúp cho việc thưởng thức thức
uống rượu thượng hạng hợ cáp quangMR2 trở nên toàn bộ
bằng toàn bộ thị giác, cảm giác, vị giác.

Có thể nói, tuyệt phẩm rượu Sâm Ngọc Linh Atuagin là sự
kỳ công trong chưng cất, ngâm ủ tạo nên sự mượt mà về
màu sắc, tuyệt hảo về hương vị và chất lượng thượng đẳng.

1.500.000VNĐ
(chưa bao gồm VAT)

Giá niêm yết

RƯỢU SÂM NGỌC LINH ATUAGIN

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày



Chi tiết sản phẩm:

1 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon Merlot 2018

COMBO
TÚI DALUXURY

1.301.000

1.264.000

2 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon Merlot 2018

Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A7 )

( A8 )



QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thương hiệu,
hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :

- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.

- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp gỗ đơn Ywines
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020

393.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồmVAT)

COMBO HỘP GỖ ĐƠN YWINES
( B6 )

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp gỗ đôi Ywines
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020
3 hộp cà phê Home Coffee

730.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP GỖ ĐÔI YWINES
( B1 )

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp gỗ đôi Ywines
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020
3 hộp cà phê Home Coffee

730.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP GỖ ĐÔI YWINES
( B2 )

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp gỗ đôi Ywines
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 bịch cà phê Robusta truyền thống

716.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP GỖ ĐÔI YWINES
( B4 )

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp gỗ đôi Ywines
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 bịch cà phê Robusta truyền thống

716.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP GỖ ĐÔI YWINES
( B5 )

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp gỗ đôi Ywines
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020
3 hộp cà phê Home Coffee

730.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP GỖ ĐÔI YWINES
( B3 )

0916.666.990 (101-102)
34b, Nguyễn Thị Diệu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM Ywines Mart & Restaurant Ywines.com



Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da G8504
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 hộp cà phê Moca thượng hạng

779.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA G8504
( B10 )

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da G8509
2 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020

851.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồmVAT)

COMBO HỘP DA G8509
( B11 )

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thương hiệu,
hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :

- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.

- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da G8509
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020
1 Đông trùng hạ thảo 10gr
1 Mứt sâm 100gr
1 Mật ong sữa ong chúa 380ml

1.256.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA G8509
( B12 )

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp sơn mài 01 chai
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020

508.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP SƠN MÀI 01 CHAI
( B8 )

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp sơn mài 02 chai
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 hộp cà phê Moca thượng hạng

764.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồmVAT)

COMBO HỘP SƠN MÀI 02 CHAI
( B9 )

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp gỗ Gia Cát
1 chai rượu Sâm Ngọc Linh
1 Đông trùng hạ thảo 10gr
1 Mứt sâm 100gr
1 Mật ong sữa ong chúa 380ml

1.108.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồmVAT)

COMBO HỘP GỖ GIA CÁT
( B7 )



QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thương hiệu,
hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :

- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.

- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

Chi tiết sản phẩm:
1 Hộp da đôi trơn
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020
1 hộp hạt dẻ cười 250gr
1 hộp mơ vàng sấy dẻo 300gr
1 hộp maca nứt vỏ 250gr

968.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA ĐÔI TRƠN
( B13 )

Chi tiết sản phẩm:
1 Hộp da đôi trơn
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020
1 hộp hạt dẻ cười 250gr
1 hộp mơ vàng sấy dẻo 300gr
1 hộp maca nứt vỏ 250gr

968.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA ĐÔI DẬP VIỀN
( B14 )



( B15 )

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da nâu vàng 2022
1 chai rượu vang CP Selected
Cabernet Savignon
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 hộp cà phê Robusta truyền thống

962.000 VNĐ
(chưa bao gồm VAT)

Giá niêm yết

COMBO HỘP DA NÂU VÀNG 2022

( B16 )

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da đỏ 2022
1 chai rượu vang CP Selected
Cabernet Savignon
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 hộp cà phê Robusta truyền thống

962.000 VNĐ
(chưa bao gồm VAT)

Giá niêm yết

COMBO HỘP DA ĐỎ 2022

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày



( B17 )

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da nâu 2022
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2020
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 hộp cà phê Moca thượng hạng

903.000 VNĐ
(chưa bao gồm VAT)

Giá niêm yết

COMBO HỘP DA NÂU 2022

( B18 )

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da đỏ 2022
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2018
1 hũ chà là nguyên cành sấy dẻo Israel
1 hũ nho sấy dẻo 3 màu Chile
1 hũ Macca Australia

768.000 VNĐ
(chưa bao gồm VAT)

Giá niêm yết

COMBO HỘP DA ĐỎ 2022

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày



QUÀ TẶNG CAO CẤP

658.000

736.500 645.000

1 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018

1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2018

1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2018

Chi tiết sản phẩm:

Chi tiết sản phẩm: Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A9 )

( A10 ) ( A11 )



Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da G1188
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2018
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 bịch cà phê Arabica cầu đất

736.500 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da G1188
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2018
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 hộp cà phê Moka thượng hạng

758.500 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA G1188COMBO HỘP DA G1188

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A14 ) ( A15 )



Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da nâu 2021
1 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 hộp cà phê Moka thượng hạng

783.500 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA NÂU 2021
Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da nâu 2021
1 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018
1 hộp hạt dẻ cười 250gr
1 hộp mơ vàng sấy dẻo 300gr
1 hộp chà là sấy dẻo 250gr

950.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA NÂU 2021

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A16 ) ( A17 )



Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da đôi G184
1 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 hộp cà phê Moka thượng hạng

758.500 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da đôi G184
1 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018
1 hộp hạt dẻ cười 250gr
1 hộp mơ vàng sấy dẻo 300gr
1 hộp maca nứt vỏ 250gr

950.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA ĐÔI G184COMBO HỘP DA ĐÔI G184

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A18 ) ( A19 )



955.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA NÂU A2-735

719.500 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA NÂU A2-735
Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da nâu A2-735
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2018
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 bịch cà phê Robusta truyền thống

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da nâu A2-735
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2018
1 hộp hạt dẻ cười 250gr
1 hộp mơ vàng sấy dẻo 300gr
1 hộp maca nứt vỏ 250gr

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A20 ) ( A21 )



955.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA A2-283
Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da A2-283
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2018
1 hộp hạt dẻ cười 250gr
1 hộp mơ vàng sấy dẻo 300gr
1 hộp maca nứt vỏ 250gr

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da A2-283
1 chai rượu vang Vistana Cabernet
Sauvignon Merlot 2018
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 bịch cà phê Robusta truyền thống

719.500 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA A2-283

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A22 ) ( A23 )



675.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

1 hộp gỗ sọc 2 chai
2 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018

COMBO HỘP GỖ SỌC 2 CHAI

1.220.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp gỗ sọc 4 chai
4 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018

COMBO HỘP GỖ SỌC 4 CHAI

Chi tiết sản phẩm:

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A24 )

( A25 )



Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da đôi đỏ
1 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018
1 hộp trà Việt Thái Nguyên bát giác
1 hộp cà phê Moka thượng hạng túi lọc
1 hộp cà phê Robusta truyền thống túi lọc

823.500 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA ĐÔI ĐỎ
Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da đôi đỏ
1 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018
1 hộp cà phê Moka thượng hạng túi lọc
1 ly rượu vang ywines

696.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COMBO HỘP DA ĐÔI ĐỎ

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A26 ) ( A27 )



710.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

495.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp giấy đôi
2 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da nâu đơn G088
1 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018

COMBO HỘP GIẤY ĐÔI

COMBO HỘP DA ĐƠN
G088

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A28)

( A29 )



495.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

475.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da A1-283
1 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp da nâu A1-101
1 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018

COMBO HỘP DA A1-283

COMBO HỘP DA NÂU A1-101

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A30 )

( A31 )



669.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp gỗ sơn mài 1 chai - đỏ
1 chai rượu vang CP Casas Patronales
Cabernet Sauvignon

COMBO HỘP GỖ SƠN MÀI
1 CHAI - ĐỎ

669.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp gỗ sơn mài 1 chai - đen
1 chai rượu vang CP Casas Patronales
Cabernet Sauvignon

COMBO HỘP GỖ SƠN MÀI
1 CHAI - ĐEN

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A32 )

( A33 )



390.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp gỗ sọc 1 chai
1 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018

COMBO HỘP GỖ SỌC
1 CHAI

435.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

Chi tiết sản phẩm:
1 hộp gỗ đơn ywines
1 chai rượu vang Vistana Cabernet Sauvignon
Merlot 2018

COMBO HỘP GỖ ĐƠN
YWINES

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A34 )

( A35 )



SUMMER HEFEWEIZEN

QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A36 ) ( A37 )

492.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

PACIFIC PILSNER

THÙNG 540.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT) THÙNG

FAR EAST IPA

540.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

EAST WEST PALE ALE
( A38 ) ( A39 )

THÙNG 588.000 VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT) THÙNG



QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A40 )

1.392.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

SUMMER HEFEWEIZEN

THÙNG

( A41 )

1.392.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

SAIGON ROSÉ

THÙNG

( A42 )

1.392.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

EAST WEST PALE ALE

THÙNG

( A43 )

1.536.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

FAR EAST IPA

THÙNG

( A44 )

1.128.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

PACIFIC PILSNER

THÙNG



QUÀ TẶNG CAO CẤP

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà

Đểphục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu củaQuýDoanh Nghiệp thông qua các phần quà tặng,Ywines.com thực hiện
dịch vụ thiết kế in ấn: logo, thươnghiệu, hình ảnh, tênDoanhNghiệp lên hộp với điều kiện :
- Số lượng tối thiểu 5 phầnquà.
- Thời gian đặt hàng trước 10 ngày

( A45 )

1.368.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

COFFEE VANILLA PORTER

THÙNG

( A46 )

1.368.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

INDEPENDENCE STOUT

THÙNG

( A48 )

1.188.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

MODERN BELGIAN DARK

THÙNG

( A47 )

1.188.000VNĐ

Giá niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

MODERN BELGIAN BLONDE

THÙNG



HAMPER QUÀ TẶNG

Hình ảnh sản phẩm trong hộp quà chỉ mang tính chấtminh họa
Lưu ý: Giá thay đổi khi khách hàng thay đổi sản phẩm bên trong hộp quà








