pn01

LỊCH BLOC SIÊU CỰC ĐẠI

Việt Nam danh thắng
 cuốn bloc: 29.5 x 41cm
Ruột: Giấy CoucheMatt 70gsm.
In 4 màu cao cấp.
Bìa: Giấy Ivory 300gsm, in metalize 7 màu
cao cấp. Chiết quang kéo tia hoa văn tạo
hiệu ứng lấp lánh.
Bloc ép màng co.
 Bộ lịch:
Khánh lịch, phông lịch in metalize 7 màu
cao cấp, chiết quang, bồi ván MDF 4 li, dập
nổi 3D, cắt CNC tạo hình.
Khánh lịch gắn chữ Phúc cẩm thạch
Hộp âm dương, in 4 màu, UV định vị, ép nhũ,
bồi 2 lớp cứng chắc.
Túi giấy Couche 250gsm, in 4 màu, cán mờ
Phụ kiện: Nẹp thiếc, ốc chữ U

GIÁ: 550.000đ
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THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP

Việt Nam dải đất hình chữ S trải dài từ Bắc chí Nam có
biết bao danh lam thắng cảnh đẹp đến nao lòng, xứng
danh là non sông gấm vóc, rừng vàng biển bạc.
Lịch xuân Phương Nam sẽ đưa bạn đi du lịch, thăm thú
từng cảnh sắc tuyệt vời nổi tiếng của quê hương thông
qua bộ lịch Siêu cực đại Việt Nam danh thắng! Từng
điểm đến độc đáo đã nổi tiếng gần xa, nay được tái hiện
trên mỗi trang lịch bằng hình ảnh tuyển chọn thật tươi
đẹp, rực rỡ, đi cùng với thông tin giới thiệu ngắn gọn
nhưng cô đọng.
www.lichxuanphuongnam.com
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pn02

LỊCH BLOC SIÊU ĐẶC BIỆT

365 ngày rực rỡ
 cuốn bloc: 21 x 41cm
Ruột: Giấy CoucheMatt 70gsm.
In 4 màu cao cấp.
Bìa: Giấy Ivory 300gsm, in metalize 7 màu
cao cấp. Chiết quang kéo tia hoa văn tạo
hiệu ứng lấp lánh.
Bloc ép màng co.
 Bộ lịch:
Khánh lịch, phông lịch in metalize 7 màu
cao cấp, chiết quang, bồi ván MDF 4 li, dập
nổi 3D, cắt CNC tạo hình.
Khánh lịch gắn chữ Phúc cẩm thạch
Hộp âm dương, in 4 màu, UV định vị, ép nhũ,
bồi 2 lớp cứng chắc.
Túi giấy Couche 250gsm, in 4 màu, cán mờ
Phụ kiện: Nẹp thiếc, ốc chữ U

GIÁ: 400.000đ
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THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP

“Hoa nở ở đâu, ở đó có hy vọng”.
Một năm mới an lành đang đến! Mong sao năm 2023 của bạn,
mỗi ngày mới là một ngày vui, là một ngày tràn đầy những lạc
quan và hy vọng khi được khởi đầu bằng những trang lịch thật
tươi tắn này!
Những bức tranh sơn dầu vẽ hoa đẹp rực rỡ trên từng trang lịch
kết hợp với các câu danh ngôn chọn lọc đầy ý nghĩa về bí quyết
để bình an, hạnh phúc sẽ đem đến cho không gian gia đình bạn
sinh khí tươi mới và sự may mắn, thịnh vượng, lan tỏa cảm xúc
vui vẻ, tích cực đến mọi nhà!
www.lichxuanphuongnam.com
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LỊCH BLOC CỰC ĐẠI

Tinh hoa
nước Việt
 cuốn bloc: 24 x 34cm
Ruột: Giấy CoucheMatt 64gsm.
In 4 màu cao cấp.
Bìa: Giấy Ivory 300gsm, in metalize 7 màu
cao cấp. Chiết quang kéo tia hoa văn tạo
hiệu ứng lấp lánh.
Bloc ép màng co.
 Bộ lịch:
Khánh lịch, phông lịch in metalize 7 màu
cao cấp, chiết quang, bồi ván MDF 4 li, dập
nổi 3D, cắt CNC tạo hình.
Khánh lịch gắn chữ Phúc cẩm thạch
Hộp âm dương, in 4 màu, UV định vị, ép nhũ,
bồi 2 lớp cứng chắc.
Túi giấy Couche 250gsm, in 4 màu, cán mờ
Phụ kiện: Nẹp thiếc, ốc chữ U

GIÁ: 400.000đ
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Việt Nam đất nước tôi yêu, non sông gấm hoa trải dài từ
Bắc chí Nam với vẻ đẹp thật rực rỡ!

THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP

Lịch xuân Phương Nam gửi đến quý vị bộ sưu tập những
bức ảnh phong cảnh quê hương chọn lọc nhất, được biên
tập theo 6 chủ đề:
› Cánh đồng Việt Nam
› Sông - hồ nước Việt
› Sắc màu đô thị
› Biển đảo Việt Nam
› Công trình kiến trúc Việt Nam
› Núi non Việt Nam
Chúng ta sẽ bất ngờ khi được chiêm ngưỡng sự phong
phú, đa dạng của cảnh sắc quê hương. Cánh đồng, sông
nước, núi non, đô thị, biển đảo... ở mỗi địa phương khác
nhau đều có vẻ đẹp đặc sắc khác biệt.
Qua từng trang lịch, chúng ta sẽ thêm yêu quý và trân
trọng đất mẹ mến yêu, thêm tự hào về cội nguồn tổ quốc!

www.lichxuanphuongnam.com
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pn04

LỊCH BLOC SIÊU ĐẠI

Hương vị
quê nhà

 cuốn bloc: 20 x 30cm
Ruột: Giấy CoucheMatt 64gsm.
In 4 màu cao cấp.
Bìa: Giấy Ivory 300gsm, in metalize 7 màu
cao cấp. Chiết quang kéo tia hoa văn
tạo hiệu ứng lấp lánh. Bloc ép màng co.
 Bộ lịch:
Khánh lịch, phông lịch in metalize 7 màu
cao cấp, chiết quang, bồi ván MDF 4 li,
dập nổi 3D, cắt CNC tạo hình.
Khánh lịch gắn chữ Phúc cẩm thạch
Hộp quai xách, in 4 màu, UV định vị,
ép nhũ, bồi carton cứng chắc.
Đục lỗ xỏ dây tiện lợi.
Phụ kiện: Nẹp thiếc, ốc chữ U

GIÁ: 300.000đ
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Hãy cùng Lịch xuân Phương
Nam bước chân vào hành trình
khám phá các món ăn quê
hương trong kho tàng ca dao
dân tộc, để cùng bất ngờ trước
tâm hồn bình dị mà sâu lắng
của người xưa, biết thêm về
những tập quán ẩm thực cũng
như những đặc sản vùng miền
đã ghi dấu ấn trong lòng người
dân Việt cả trăm năm qua…
để rồi càng thêm yêu quý, trân
trọng những giá trị văn hóa Việt
đậm đà bản sắc!

www.lichxuanphuongnam.com
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LỊCH BLOC ĐẠI ĐẶC BIỆT

Ngày mới
nở hoa
 cuốn bloc: 16 x 24cm
Ruột: Giấy CoucheMatt 64gsm.
In 4 màu cao cấp.
Bìa: Giấy Ivory 300gsm, in metalize 7 màu
cao cấp. Chiết quang kéo tia hoa văn tạo
hiệu ứng lấp lánh.
Bloc ép màng co.
 Bộ lịch:
- Khánh lịch in metalize 7 màu cao cấp,
chiết quang. Bồi ván MDF 4 li, cắt CNC
tạo hình. Khánh gắn với phông treo bằng lò
xo giữa.
- Túi giấy Couche 250gsm, in 4 màu,
cán bóng, xỏ dây
- Phụ kiện: Nẹp thiếc đỏ chữ nhũ vàng,
ốc chữ U

TRỌN BỘ:250.000đ
BLOC LẺ:135.000đ
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THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP

www.lichxuanphuongnam.com

Với chủ đề Ngày mới nở hoa - mỗi trang lịch
nhỏ đều tưng bừng những bông hoa khoe sắc
tươi tắn, tô điểm thêm cho những con số ngày
tháng tưởng chừng khô khan trở nên sinh động
và đẹp đẽ. Kết hợp với những câu danh ngôn
chọn lọc đầy ý nghĩa về bí quyết tìm thấy hạnh
phúc và bình an, bộ lịch sẽ lan tỏa cảm xúc vui
vẻ, tích cực đến mọi nhà!
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LỊCH BLOC 53 TUẦN

Hoa khai phú quý

 cuốn bloc: 30 x 41cm
Ruột bloc: 53 tờ. Giấy CoucheMatt 120gsm.
In 4 màu cao cấp.
Bìa: Giấy Couche 300gsm.
In offset, cán bóng, ép nhũ vàng.
 Bộ lịch:
Khánh lịch in metalize 7 màu cao cấp, chiết quang.
Bồi ván MDF 4 li, cắt CNC tạo hình.
Khánh gắn với phông treo bằng lò xo giữa
Túi giấy Couche 250gsm, in 4 màu, cán bóng, xỏ dây

GIÁ: 200.000đ
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Những bông hoa là
vẻ đẹp của sự sống,
tượng trưng cho niềm
tin và hy vọng, là món
quà từ trái tim trao
tặng tới trái tim! Cành
hoa tươi xinh trên 53
trang lịch sẽ đem đến
cho mọi nhà sinh khí
và niềm lạc quan, cùng
một năm mới rực rỡ,
thịnh vượng!

www.lichxuanphuongnam.com
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LỊCH ĐỂ BÀN

Năm mới,
khởi đầu mới

 cuốn LỊCH: 16 x 20cm
13 tờ, giấy couche 250gsm, in màu cao cấp.
Lịch bỏ túi nilon dán mép.
 ĐẾ LỊCH:
Kiểu đế chữ A tiện dụng, đế nhuộm màu
bồi carton. Phần trống bên dưới cuốn lịch
dành cho thông tin ép kim của khách hàng.

GIÁ: 40.000đ
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Năm mới, khởi đầu mới!
Cùng đón chào 12 tháng, 365 ngày mới tinh khôi,
tràn đầy hy vọng và lạc quan. Bộ lịch bàn nhỏ
xinh với những hình ảnh tươi sáng, rực rỡ đi cùng
những câu nói truyền động lực sẽ đem đến cho
bạn nguồn năng lượng tích cực để có thể bắt đầu
một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc!

www.lichxuanphuongnam.com
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pn08

LỊCH ĐỂ BÀN

Việt Nam đẹp lắm!
 cuốn LỊCH: 16 x 20cm
13 tờ, giấy couche 250gsm, in màu cao cấp.
Bìa lịch ép nhũ vàng sang trọng.
Lịch bỏ túi nilon dán mép.
 ĐẾ LỊCH:
Kiểu đế chữ A tiện dụng, đế nhuộm màu
bồi carton. Phần trống bên dưới cuốn lịch
dành cho thông tin ép kim của khách hàng.

GIÁ: 45.000đ
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Tinh chọn những bức ảnh phong cảnh Việt Nam
đẹp ấn tượng nhất, với cảnh sắc núi rừng, biển
đảo, đồng ruộng, thác nước, đô thị… trải dài từ Bắc
chí Nam, bộ lịch bàn nhỏ xinh như mở ra trước
mắt chúng ta một dải non sông gấm vóc với vẻ
đẹp rực rỡ, choáng ngợp và đáng tự hào!

www.lichxuanphuongnam.com
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LỊCH ĐỂ BÀN

Vị quê miền nhớ
 cuốn LỊCH: 16 x 20cm
13 tờ, giấy mỹ thuật 250gsm,
in màu cao cấp.
Lịch bỏ túi nilon dán mép.
 ĐẾ LỊCH:
Kiểu đế chữ A tiện dụng, đế nhuộm màu
bồi carton. Phần trống bên dưới cuốn lịch
dành cho thông tin ép kim của khách hàng.

GIÁ: 45.000đ
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Quê hương trong trí nhớ của người xa xứ đôi khi chỉ đơn giản là những
món ăn dân dã, hồn hậu, thấm đẫm chân tình. Không chỉ là món ăn, đó
còn là hương vị của quê nhà, là tình cảm yêu thương gói ghém trong
từng vị ngon chất phác, đơn sơ.
Từ những câu ca dao xưa đã in sâu vào trí nhớ người dân Việt, Lịch
xuân Phương Nam đã tái hiện lại những món ngon quê mình bằng
những bức tranh màu nước thật đẹp mắt, chắc chắn bộ lịch này sẽ là
món quà trân quý mà bạn muốn dành tặng cho người thân!
www.lichxuanphuongnam.com
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