


Thư Ngỏ
Lời đầu tiên, Hội An Mooncake xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe trân 

trọng đến quý khách.

    Một mùa Trung Thu nữa lại tới, nơi nơi lại rộn ràng và rực rỡ bởi bao 

ánh đèn lồng trên khắp phố phường, những lễ hội trông trăng, múa 

lân,... mang đặc trưng truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Và mỗi 

người chúng ta cũng không quên tặng cho nhau những chiếc bánh 

Trung Thu ngọt lành đầy ý nghĩa – một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng 

không thể thiếu trong  dịp Tết đoàn viên - Rằm tháng tám.

    Hòa nhịp cùng không khí Tết Trung Thu, Hội An Mooncake luôn đồng 

hành - phục vụ khách hàng những hộp bánh sang trọng- đầy ý nghĩa, vừa 

mang tính truyền thống mà không thiếu đi vẻ cách tân hiện đại.

    Với hơn 20 loại nhân bánh đặc biệt, được kết hợp từ các nguyên liệu 

cao cấp: tôm hùm, cua huỳnh đế, bào ngư, vi cá, hạt hạnh nhân, hạt óc 

chó, hạt macca,....Vỏ bánh mềm, mịn, bánh có vị ngọt thanh, nhân 

bánh đậm đà. 

    Hội An Mooncake rất hân hạnh được phục vụ quý khách trong các 

dịp Tết Trung Thu.

Huỳnh Thị Minh Thư

Founder Hội An Mooncake





Công nghệ tiên tiến
Uy tín - Chất lượng

Hơn 15 năm trong ngành sản xuất bánh

Các chuyên gia trên 25 năm tuổi nghề

Hơn 100.000 khách hàng tin dùng

100% Đảm bảo VSATTP

100% Nguyên liệu tự nhiên

Có mặt trên hơn 20 tỉnh thành

100% Made in VietNam

Tiêu chuẩn ISO22000, HACCP, GMP Halal



Bộ hộp
Phố Cổ

Hộp giấy cứng hoạ tiết lễ hội Trung Thu tại phố cổ Hội An - Bao 

gồm những hoạt động dân gian như múa lân, thả đèn, thưởng trà,... 

Ánh trăng vàng hoà nhịp cùng màu đỏ thể hiện một bầu không khí 

vui nhộn, ấm áp trong lòng phố cổ

Bên trong có các hộp nhỏ với các hoạ tiết biểu tượng của ngày trung 

thu như Ông sao, Ông địa, Lân, Trống, Pháo. Làm tăng thêm sự thú 

vị của từng chiếc bánh.

Túi giấy đỏ ép kim logo Hội An

Hộp      bánh02



Bộ hộp
Thu Sương

Lấy cảm hứng từ bức tranh thủy mặc Hoa Sen và Chim Bói Cá, Bộ 

hộp Thu Sương đưa người thưởng lãm về miền tiên cảnh, nơi chim 

muông hoa lá hoan ca. 

Chất giấy mỹ thuật khắc họa rõ nét hình Hoa Sen đài các cùng chú 

chim Bồng Thanh chao liệng giữa tiết thu dịu nhẹ, đã tạo nên cốt 

cách tao nhã cho Bộ hộp 4 bánh vẹn tròn.

Cùng phá cỗ đêm trăng tháng 8, bên những chiếc bánh vàng ươm 

được gói cẩn thận trong hộp nhỏ họa tiết Phúc Lộc Thọ, mọi bộn bề 

sẽ dừng lại bên ngạch cửa, nhường chỗ cho bữa tiệc ấm áp đoàn viên.

Hộp      bánh04



Bộ hộp
Cao Tửu Lầu

Bối cảnh đối ẩm đón trăng tái hiện huyền bí trên Bộ hộp Cao Tửu 

Lầu độc đáo, diễn họa thiết kế tửu lầu 2 tầng tinh tế bằng chất liệu 

giấy hoạ tiết cắt lazer.

Ba chiếc bánh đóng gói chỉn chu trong hộp nhỏ tượng trưng Phúc 

Lộc Thọ. Màu vàng tươi ấm áp, cũng là lời ước nguyện hạnh phúc 

vinh hoa. Rượu vang là điểm nhấn của bộ hộp tượng trưng cho hình 

ảnh “Tri Ân - Trao Lễ ”.

Bộ hộp đỏ may mắn theo tín ngưỡng phương Đông kết hợp túi giấy 

thanh lịch sẽ là sự lựa chọn tốt nhất làm quà tặng đối tác - thân hữu.

Hộp      bánh + Rượu03



Bộ hộp
Phú Quý

Cánh bướm hữu tình vờn hoa cúc là biểu tượng tuyệt sắc của mùa 

thu - Mùa của trăng tròn vành vạnh và thóc lúa đầy bồ. Sử dụng 

chất gỗ cao cấp khắc họa cảnh thiên nhiên sống động, Bộ hộp Phú 

Quý thể hiện một cuộc sống vinh hoa - như ý.

Sự lôi cuốn đến từ thiết kế uyển chuyển của “những cánh hoa bay” 

và khi mở nắp hộp sẽ ấn tượng bởi màu vàng - màu của phú quý. 

Nơi những chiếc bánh trứ danh hội tụ, mang đậm tinh hoa đất trời.

Hộp Gỗ       bánh06



Giá đã bao gồm VAT
Bánh có trọng lượng 180g
Hỗ trợ giao chuyển toàn quốc, gia công logo doanh nghiệp
Miễn phí hộp quà tặng BTT cao cấp + túi giấy: Hộp 02 bánh; 04 bánh;
06 bánh, 3 bánh + rượu vang
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Bánh dẻo Hạnh nhân - Hạt sen (chay)

Bánh nướng thập cẩm ngũ vị (chay đặc biệt )

Bánh nướng Tiramisu

Bánh nướng Macca - Hạt sen - Hạt chia (chay)

Bánh nướng Khoai môn -  Hạt óc chó (1 trứng)

Bánh nướng Yến sào đậu xanh (1 trứng)

Bánh nướng gà quay vi cá (1 trứng)

Bánh nướng tôm hùm sốt HongKong (1 trứng)

Bánh nướng cua huỳnh đế sốt HongKong (1 trứng)

Bánh nướng bào ngư sốt rượu vang (1 trứng)

Lotus seeds and almonds snow skin (vegetarian)

Special mixed flavor moon cake

Tiramisu moon cake

Lotus seeds, Chia seeds, and Macadamia moon cake (vegetarian)

Taro with Walnuts and 1 egg moon cake

Nest and mung beans with 1 egg moon cake 

Chicken fillet and shark cartilage with 1 egg moon cake 

Lobster with HongKong sauce and 1 egg moon cake

King crab with HongKong Sauce and 1 egg moon cake

Abalone with wine sauce and 1 egg moon cake
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CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU
(Áp dụng đến ngày 18/09/2020)

ĐƠN HÀNG CHIẾT KHẤU

> 5 hộp 10%

> 20 hộp 12%

> 50 hộp 

> 100 hộp 18%

> 200 hộp 20%

> 500 hộp 25%

15%

Quý khách có nhu cầu mua số lượng lớn hơn.

Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng: 0932 309 799



Ưu đãi đặc biệt !!!

- Chỉ áp dụng cho hộp 2 bánh và 4 bánh như hình

Không áp dụng chương trình này khi chọn các bộ hộp quà khác

GIẢM THÊM 20% trên tổng hoá đơn khi sử 

dụng Bộ hộp bảo vệ môi trường
(Áp dụng đến hết 30/08/2020)



Dịch vụ gia công

LÀM KHUÔN BÁNH THEO YÊU CẦU

IN LOGO LÊN HỘP & TÚI QUÀ

Làm khuôn bánh theo yêu cầu:
Phụ phí 6.500.000vnd/khuôn (45 ngày)
Số lượng tối thiểu 30.000 bánh

Chất liệu theo yêu cầu: Decal, Mica, Thiếc, ...
Hỗ trợ thiết kế Logo lên hộp quà miễn phí

Có hỗ trợ thiết kế mới bộ hộp quà theo yêu cầu.
Số lượng tối thiểu: 1.000 hộp



Dịch vụ giao chuyển
- Giao hàng toàn quốc

- 63 tỉnh thành

- Uy tín - Đúng hẹn



Khách hàng tiêu biểu



Hình ảnh hoạt động

Chương t rình ai cũng có bánh ngon - ai cũng có quà đẹp



Công Ty TNHH Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Hội An

MST: 4001208336

Dc 1: 11 Duy Tân, Khối Nam Diêu, P. Thanh Hà, TP Hội An

Dc 2: 05 Hoa Huệ, P7, Q Phú Nhuận, TP HCM

Dc 3: 133 Nguyễn Hồng Đào, P 14, Q Tân Bình, TP HCM

TEL: 1900 633 395   -  Hotline: 0932 309 799

- Đội ngũ thân thiện nhiệt tình

- Sẵn sàng phục vụ đem mẫu tận nơi

- Hỗ trợ tư vấn 24/7

- Giao chuyển toàn quốc

- Thiết kế chuyên nghiệp 

Thông Tin Liên Hệ

Dịch vụ khách hàng


