
Báo giá 9 mẫu quà tặng doanh nghiệp cho
khách hàng đẹp rẻ

Dịch vụ in lịch để bàn uy tín, giá rẻ chuyên nghiệp

Dịch vụ in hộp quà tặng bánh kẹo chất lượng cao

Tại sao bạn tặng quà cho khách hàng?

Đó là vì phép lịch sự thông thường hay vì

bạn thực sự quan tâm đến mối quan hệ

lâu dài với khách hàng

Hồ CHí MINH, Hồ CHí MINH, VIệT NAM,

March 30, 2022 /EINPresswire.com/ --

Vì sao doanh nghiệp phải tặng quà cho

khách hàng?

Trước khi đi sâu vào các ý tưởng báo

giá quà tặng cho doanh nghiệp bạn

nên hiểu rõ những gì, bạn hy vọng đạt

được với các món quà tặng của mình.

Suy nghĩ chín chắn luôn là điều tốt đẹp,

nhưng khi bạn điều hành một doanh

nghiệp, việc giữ chân khách hàng và

điểm mấu chốt là điều quan trọng

hàng đầu.

Doanh nghiệp tặng gì cho khách

hàng?

1 - Lịch để bàn

Năm nay, là một năm đầy thử thách và

hầu hết mọi người đều mong đợi lời

hứa của năm nay. Vì vậy, tại sao không

chuẩn bị cho khách hàng của bạn sự

sẵn sàng và hào hứng cho năm mới với một cuốn lịch để bàn được cá nhân hóa? Chọn một thiết

kế đầy màu sắc giúp tạo thêm cá tính ngay lập tức cho không gian làm của khách hàng (cho dù

đó là ở nhà hay tại văn phòng).

2 - Cốc, ly đựng thức uống

Ngồi làm việc tại văn phòng, xem tivi thư giãn tại nhà hay dù bất cứ nơi đâu khách hàng cũng có
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thể sử dụng chiếc cốc được doanh nghiệp bạn gửi tặng. Một chiếc cốc sứ in ấn logo sẽ là một

món quà tặng tuyệt vời, khách hàng sẽ cảm nhận được sự quan tâm từ bạn khi nhận được món

quà. Hoặc bạn có thể tham khảo, tư vấn từ Đại Đông Giang về set quà tặng doanh nghiệp bằng

gỗ cho thêm phần "truyền thống"

3 - Chocolate

Nếu bạn đang bối rối không biết nên lựa chọn gì để làm quà tặng cho khách hàng, thì đừng bỏ

qua những viên chocolate. Với hương vị ngọt ngào của những thanh chocolate đến từ những

thương hiệu nổi danh, khách hàng của bạn sẽ bị kích thích vị giác, tạo ấn tượng mạnh với doanh

nghiệp. Hơn thế, sử dụng chocolate làm quà tặng cho khách hàng sẽ là một ý tưởng độc đáo, thể

hiện đẳng cấp của doanh nghiệp bạn.

4 - Lịch treo tường

Bạn thực sự đánh giá cao khách hàng của mình và muốn khách hàng đánh giá cao về bạn. Và cần

một công cụ tuyệt vời để đánh giá cao lẫn nhau? Lịch treo tường sẽ là một giải pháp thông

minh.

Nếu bạn muốn trao tay một quyển lịch hoàn hảo cho khách hàng của mình, hãy thiết kế lịch của

bạn với các ưu đãi hàng tháng, mã giảm giá và thậm chí là một hoặc hai đợt giảm giá riêng trong

suốt cả năm. Những chi tiết nhỏ này không chỉ cho khách hàng của bạn thấy bạn đánh giá cao

họ như thế nào, mà còn giúp công ty của bạn luôn nhận được sự quan tâm xuyên suốt 365 ngày

trong năm.

5 - Stickers

Hầu hết mọi người kể cả khách hàng của bạn sẽ dán stickers lên bất cứ thứ gì, từ tủ lạnh đến tạp

chí, bàn làm việc, máy tính xách tay, chai nước, ốp lưng điện thoại, ô tô hay thậm chí là sách. Bây

giờ, hãy tưởng tượng khách hàng của bạn sẽ mang theo máy tính xách tay của họ khi ngồi trong

một quán cà phê.

Hình stickers chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người và thậm chí là người tham gia cuộc

trò chuyện giữa khách hàng của bạn và những khách hàng khác trong cửa hàng.

6 - Sen đá để bàn

Việc gửi tặng những cây sen đá xinh xắn, được trồng trong những chiếc chậu nhỏ gọn có in ấn

logo doanh nghiệp, khách hàng của bạn cảm thấy đáng yêu khi nhận được từ doanh nghiệp

bạn.

7 - Túi tote

Nếu bạn không chắc chắn nên mua gì làm quà tặng cho khách hàng trong các dịp lễ hay sự kiện,

hãy chuyển sang phương án chọn một chiếc túi tote. Tất nhiên chiếc túi hoàn chỉnh với logo của

công ty bạn được in trên đó. Chiếc túi tote là một giải pháp tuyệt vời để tặng cho khách hàng của

bạn.

Khách hàng của bạn sẽ cảm thấy chúng tiện ích khi nhận được chúng. Thêm vào đó, chiếc túi
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được gắn thương hiệu với biểu tượng công ty của bạn, sẽ là một cách tuyệt vời để quảng bá về

doanh nghiệp của bạn đến gần hơn với người tiêu dùng.

8 - Tặng trà cho khách hàng

Không giống như những món quà khác, tặng trà được nhiều công ty, cơ quan lựa chọn trong thời

gian gần đây. Phong vị trà mang đến sự trân trọng mối quan hệ hợp tác, tôn trọng, thể hiện sự

gần gũi,…Bên cạnh đó quà tặng trà phần nào thể hiện sự khéo léo, tinh tế của người biếu tặng.

Tuy nhiên, bạn cần chọn trà tặng sao cho phù hợp nhất.

9 - Nến thơm

Nến thơm rất tốt cho không gian cá nhân và làm việc. Hương thơm của nến là một phương pháp

hoàn hảo để làm sạch tâm trí và loại bỏ mùi từ mọi không gian của khách hàng. Mọi khi thắp

nến, khách hàng sẽ cảm thấy gần gũi hơn, như luôn đang có doanh nghiệp bạn bên cạnh.

Với nhiều hơn kinh nghiệm trong lịch vực sản xuất & gia công quà tặng trọn gói, Đại Đông Giang

(daidonggiang.com.vn) sẽ cung cấp cho bạn những kế hoạch quà tặng hoàn hảo nhất, ưng ý

nhất. Những sản phẩm quà tặng chất lượng, an toàn, dịch vụ in ấn logo quà tặng hàng đầu, giá

thành phù hợp, chính sách chiết khấu hấp dẫn. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn những

sản phẩm và dịch vụ tối ưu.

Đại Đông Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI ĐÔNG GIANG

+84 899842842

admin@daidonggiang.com.vn
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