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Mỗi bức tranh là một niềm vui



Nhấp chuột để tìm hiểu thêm

một sản phẩm của

câu chuyện về

tranh treo tường

Hãy thử tưởng tượng không gian sống và làm
việc của bạn sẽ luôn là một màu trắng xám buồn
tẻ và vô vị như thế nào nếu không có 3 bức
tranh kia. Và đó không còn là tưởng tượng mà
hiện nay tại nhiều nơi như góc sinh hoạt trong
gia đình, văn phòng, lớp học, … vẫn còn những
khoản trống “lạnh lùng” như thế.
KHÔNG! Chúng ta không thể để mỗi ngày của
chúng ta trôi qua với một màu xám xịt buồn tẻ
như thế được. Hãy cùng chúng tôi thực hiện một
chiến dịch điểm tô lại cuộc sống và cho THÊM
NIỀM VUI nhé!

#themniemvui

cho

góc văn phòng

Vẫn còn

nhàm chán

Thêm sức sống, sự sáng tạo và #themniemvui cho
góc văn phòng của bạn bằng những bức tranh mang
đậm sắc văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi sẵn sàng
lắng nghe để tạo ra những bức tranh tuyệt vời
nhất cho giấc mơ kinh doanh của bạn.

#themniemvui

cho

mái ấm thân yêu

Vẫn còn

đơn điệu

Tranh treo trường tưởng chừng như đơn giản nhưng
lại mang đến hơi ấm bất ngờ cho gia đình bạn,
mỗi bức tranh như một nụ cười dành riêng cho mái
ấm của bạn mỗi sáng mai thức dậy.

#themniemvui

cho cả lớp học mỗi ngày
Vẫn còn

thiếu sức sống

Hãy bắt đầu một ngày mới cho mỗi học sinh
bằng một lớp học sinh động và đầy năng
lượng bằng những bức tranh ý nghĩa, đẹp mắt
và thân thương.

Chúng tôi KHÔNG PHẢI là tiệm bán tranh!!!
Chúng tôi thực hiện sứ mênh #themniemvui đến cho mỗi góc
phòng, nơi làm việc, lớp học thông qua việc lắng nghe tâm
tư, chia sẻ của bạn; để rồi từ đó, sẽ giúp bạn thiết kế và
trao tận tay bạn những bức tranh của niềm vui tuyệt hảo
nhất chỉ dành riêng cho bạn.
Đến với Tranh VuiVui, bạn sẽ nhận được niềm vui thông qua
những dịch vụ trọn gói:
 LẮNG NGHE cảm xúc, tâm tư, ý nghĩa của những câu chuyện
gia đình, văn hóa doanh nghiệp, trường học.
 TƯ VẤN bộ tranh #themniemvui hoàn hảo nhất và phù hợp
nhất theo nhiều khía cạnh: ý nghĩa; phong thủy; thẩm mỹ.
 Chúng tôi sẵn lòng THIẾT KẾ một bộ tranh riêng cho từng
yêu cầu.

sứ mệnh của
người #thêmniềmvui

& những niềm vui chỉ có tại
tranh vuivui

 MIỄN PHÍ thiết kế và tư vấn cho các doanh nghiệp mới thành

lập, công ty khởi nghiệp: chúng tôi cũng là một công ty khởi
nghiệp, chúng tôi mong muốn chia sẻ niềm vui đến cho cộng
đồng khởi nghiệp.
 GIẢM GIÁ 20% cho khách hàng thân thiết đã từng mua tranh tại
Vuivui trong vòng 3 tháng gần nhất.
 GIAO HÀNG VÀ LẮP ĐẶT TẬN NƠI dù chỉ một bức.

& những niềm vui
dành riêng cho doanh nghiệp
Không gì tuyệt vời hơn trong việc lan truyền rộng rãi văn
hóa doanh nghiệp và tinh thần làm việc cho đội ngũ cộng sự
của bạn bằng những bức tranh với thông điệp đầy ý nghĩa.
Tranh Vuivui hân hạnh được giới thiệu gói dịch vụ doanh
nghiệp chỉ duy nhất cung cấp bởi chúng tôi:
 TƯ VẤN THIẾT KẾ bộ tranh treo trường theo chủ đề và văn
hóa, nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp;
 TƯ VẤN treo tranh theo PHONG THỦY doanh nghiệp;
 THAY ĐỔI TRANH THEO MÙA, THEO CHIẾN DỊCH, THEO SỰ KIỆN
mỗi quý hoặc năm với giá cực kỳ ưu đãi.

Chia sẻ câu chuyện của bạn
với chúng tôi ngay:
Hotline:
+84 (0) 909 358 858 (nếu bạn là doanh nghiệp)
+84 (0) 797 537 919 (nếu bạn là cá nhân)
Website:
www.tranhvuivui.com
Fanpage:
wwww.facebook.com/tranhvuivui

Showroom:
Phòng M2, Tầng 9
Tòa nhà Golden King, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng
Số 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

một sản phẩm của

