
1. Nhận quà từ Ông già Noel và những 
Công chúa Tuyết:

Đây là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn, từ 
một em bé nhỏ xíu đến những người lớn “biết 
thừa” - Ông già Noel chỉ là tượng tượng. Bất 
ngờ và rất ý nghĩa, phải không bạn? Đây chính 
là lý do mà những dịch vụ chuyển quà từ “ông 
già Noel và công chúa Tuyết” trở thành dịch vụ 
rất ăn khách tại các thành phố. Nhu cầu với loại 
hình dịch vụ này ngày càng tăng cao. Thậm chí  
tại Hà Nội có khoảng hơn 10 đơn vị triển khai 
loại dịch vụ này (với mức giá trung bình 20 – 
30k/ địa chỉ) mà vẫn không giải quyết được hết 
đơn đặt hàng đấy bạn. Đây cũng là cơ hội làm 
thêm hấp dẫn của sinh viên tụi mình, nhanh 
nhanh tìm kiếm cơ hội nếu bạn muốn úm ba la 
thành những nhân vật đặc biệt mang đến bất 
ngờ cho mọi người nha. Đây là 3 địa chỉ đáng 
tin cậy nhận chuyển quà tại Hà Nội cho bạn 
tham khảo:

- Trung tâm Quỳnh Anh, 38 Thái Thịnh. ĐT: 
5621602

- Công ty Điện hoa toàn cầu Việt Pháp, 84 
Quán Sứ. ĐT: 5741975

- Nhà sách Tiền Phong, 175 Nguyễn Thái Học. 
ĐT: 7336236

2. Đồ điện tử gia dụng – giải trí không 
hề giảm nhiệt:

Theo ước tính của hiệp hội hàng tiêu dùng 
Mỹ, năm nay đồ điện tử gia dụng – giải trí lại 
tiếp tục chiếm ngôi vị quán quân về số lượng 
tiêu thụ trong mùa Giáng Sinh này. Đặc biệt 
là những chiếc Mp3 với những kiểu dáng rất 
không khí Noel – là món quà mà cả teen lẫn 
người lớn đều yêu thích. 

3. Khác biệt ngay từ vẻ bề ngoài:

Giáng sinh
  "update”
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Cùng Blog SV dạo quanh thị 
trường Giáng sinh năm nay và 
“update” tin tức về mùa giáng 
sinh mới này bạn nhé!

Đây là tiêu chí của những món quà Noel năm nay. Bạn có thấy thích 
thú nếu được nhận những món quà với cách gói bọc độc đáo không 
nào? Một hộp quà hình đôi tất, hay hình cây thông Noel… đầy sáng 
tạo. Bạn thấy đấy, cả cách gói quà cũng thể hiện người tặng dành 
cho bạn nhiều quan tâm đến mức nào. Sự sáng tạo này cũng được 
các hãng bánh kẹo áp dụng khá triệt để. Vào gian hàng bánh kẹo 
của Hải Hà thử xem nhé. Bạn sẽ bắt gặp hình ảnh những em bé mê 
mẩn ngắm nhìn những hộp bánh kẹo màu sắc sặc sỡ và kiểu dáng 
đa dạng: những chiếc bánh ngọt hình ông già tuyết, hay những chiếc 
bánh quy kem hình bông tuyết…Thật thích nếu được mang về nhà 
những hộp bánh đáng yêu như vậy bạn nhỉ.

4. Và thật nhiều cách đón Giáng sinh:

Nếu vào những diễn đàn của giới trẻ, bạn sẽ gặp rất nhiều những 
thông báo hội nhóm về tổ chức giáng sinh. Hầu hết các bạn trẻ đều 
lựa chọn một giáng sinh “xê dịch”. Những bạn thích đi du lịch ưa 
thích những nơi thật lạnh và không nhiều ánh điện: “Đi núi hay biển 
chẳng hạn, càng lạnh càng giống không khí Noel mà” (Hoàng – SV 
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ). 

Một Giáng sinh “vì cộng đồng” cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn 
tham gia. Thật ấm áp khi nghĩ rằng đêm Noel, nhờ những người 
bạn này, sẽ không còn những “cô bé bán diêm” trên đường phố 
nữa bạn nhỉ.

Những bữa tiệc nho nhỏ bên bạn bè, gia đình cũng là một cách đón 
giáng sinh tuyệt vời – một dịp để gắn bó hơn với những người thân 
yêu của mình.

Bạn đã lựa chọn cách đón Giáng sinh như thế nào chưa? Chúc các 
bạn có một mùa Giáng sinh thật ấm áp...

>> MAi DươNG
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