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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Thuê tư vấn tem mác và biển quảng cáo các sản phẩm ( Mật ong, tinh dầu, túi 
hoa oải hương, sáp ong, phấn hoa) 

I.GIỚI THIỆU 
         Hợp tác xã Quỳnh Nhai Travel sau khi nhập giống ong về nuôi và đã có 
sản phẩm về mật ong và phấn hoa, ngoài ra hợp tác xã cũng nhập thêm nguồn 
mật ong và các sản phẩm tận dụng từ nuôi ong để bán ra thị trường do đó hợp 
tác xã cần thuê đơn vị thiết kế biển quảng cáo và tem mác cho các sản phẩm  
II.MỤC TIÊU 
            Sau khi ong cho ra thành quả để giúp các thành viên hợp tác xã  biết thiết 
kế các mẫu mã sản phẩm từ  mật ong, tinh dầu, túi hoa oải hương, sáp ong, phấn 
hoa…đảm bảo bắt mắt đủ nội dung và kích thích người tiêu dùng mua hàng. 
III.NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU 
Thờigian 
thực hiện 

Nội dung công việc Kinh phí Yêu cầu 

-Tháng 11  
 
 

- Thiết kế các tem mác của các 
sản phẩm:  
+.Chai mật ong loại hình trụ 
500ml, số lượng 500 chai. 
+.Lọ sáp ong 100g, số lượng 
300 hộp.    
+.lọ phấn hoa 200g, số lượng 
300 hộp. 
- Biển quảng cáo cho gian 
hàng giới thiệu sản mật ong. 
+. thiết kế 2 biển đứng treo 
gian hàng giới thiệu sản phẩm 
( Mỗi biển cao 2,5m, rộng 
0,8m) 
+ Thiết kế biển ngang treo 
gian hàng giới thiệu sản phẩm 
( Dài 5m, rộng 1m) 
 

- Thiết kế 
tem mác. 
biển quảng 
cáo: 
29.000.000 
vnd 
 

- Đơn vị thiết kế team 
mác, biển quảng cáo 
Là đơn vị hoạt động 
trong lĩnh vực quảng 
cáo có kinh nghiệp từ 
3 năm trở lên. Có kinh 
nghiệm thiết kế các 
sản phầm đã nên trên.  
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IV.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 
- Tháng 11 năm 2020 Đơn vị cung cấp dịch vụ trực tiếp trao đổi chủ dự án về 

thông tin để thực hiện gói dịch vụ. 

V.YÊU CẦU VỀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Đơn vị/cá nhân mong muốn cung cấp dịch vụ theo yêu cầu nói trên, gửi hồ sơ 
tới 2 địa chỉ email sau: lavanphongdulich@gmail.com và cred.@cred.org.vn . 

 Bộ hồ sơ bao gồm các nội dung sau: 

• Mô tả năng lực, kinh nghiệm của công ty/cá nhân  
• Đề xuất chi phí thực hiện dịch vụ 
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