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Theo một nghiên cứu gần đầy của PPAI

Theo 1 cuộc nghiên cứu gần đây
của PPAI – Hiệp hội các nhà
cung cấp Quà tặng trên thế giới.
(Trích nguồn ppai.org)

Có thể thấy Quà tặng doanh
nghiệp giúp tăng khả năng nhận
diện thương hiệu, để lại ấn tượng
sâu sắc với khách hàng. 

Khẳng định sẽ giữ lại mẫu thử và
mua hàng từ công ty sau khi học
nhận được vật phẩm quà tặng.
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Người than gia cho biết họ đã
nhận được sản phẩm quà tặng.

Khẳng định sẽ giữ lại mẫu thử và
mua hàng từ công ty sau khi học
nhận được vật phẩm quà tặng.

Người tiêu dùng có thể nhớ đến
sản phẩm quà tặng của một

thương hiệu.

Người tham gia có thể nhớ lại
tên của doanh nghiệp trên sản

phẩm quà tặng.
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THƯƠNG HIỆU

Logo thương hiệu của bạn sẽ đồng hành xuyên suốt với khách
hàng. Tạo điểm nhấn, dấu lâu trong tâm trí khách hàng.
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Tạo nguồn hứng khởi mới cho khách và đồng hành
xuyên suốt đời sống hằng ngày.



THIẾT KẾ
MANG DẤU ẤN RIÊNG

Tại Quatanghay.com, mỗi sản phẩm đến tay khách

hàng sẽ có thiết kế logo phù hợp, tạo cho doanh

nghiệp của bạn dấu ấn riêng, không trùng lặp, không

trộn lẫn giữa hàng ngàn thương hiệu.



MẪU MÃ PHONG PHÚ
Đa dạng mẫu mã bao bì, độc quyền thiết kế. Tất cả
những ý tưởng của bạn sẽ là bản demo cho chúng

tôi ra thành phẩm hoàn hảo.



BAO BÌ 
ĐA DẠNG



GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM
Một năm doanh nghiệp có rất nhiều sự kiện. Tại Quatanghay.com hỗ trợ công cụ "Tạo kế hoạch"
với các thao tác đơn giản, giúp việc tặng quà mang tính chiến lược hơn, hỗ trợ hoạt động truyền

thông/quảng bá doanh nghiệp tối ưu hơn.



Dù bạn là doanh nghiệp SME, hay tập đoàn với quy
mô lớn, chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn từ khâu lên ý
tưởng, chọn sản phẩm, tạo bản thiết kế, sản xuất,
giao hàng và đảm bảo chất lượng hàng hóa.


