BẢNG QUY CÁ CH SẢN PHẨM
Số quản lý

Dashima Chonbok

Bào ngư ngâm
nước tương

Bào ngư từ vùng biển sạch núi Wando đ
ược ướp trong nước sốt tự nhiên và đó
ng hộp, tạo nên hương vị và hàm lượng
dinh dưỡng phong phú. Đây là sản
phẩm ưa thích của người tiêu dùng.

FOB

40USD

MOQ

100 set

Giá cung cấp mẫu
Thô ng số sản phẩm

[Thành phẩn dinh dưỡng trong 100g]
Calo 69Kcal
Protein 6.84g
Tro 2.49g
Chất béo bão hòa 0.09g
Chất béo chuyển hóa 0.00g
Chất béo thô 0.25g
Đường 4.89g
Natri 784.77mg
Carbohydrate 9.85g
Cholesterol 143.18mg

Khái niệm phát triển SP
/ ngày phát mại

Làm quà biếu / 2018.1.1.

Câu tuyên ngô n
bán hàng

Sản phẩm giàu dinh dưỡng và hương vị, làm từ bào
ngư vùng núi Wando, được ngâm và đóng hộp trong
nước sốt tự nhiên

Cách sử dụng

Sau khi mở hộp, sử dụng như món ăn kèm với cơm

Đối tượng khách
hàng chính

Các bà nội trợ, khách hàng muốn mua làm quà tặng

SP/ thành phần
đặc trưng

Món ăn lành mạnh với hàm lượng protein cao.

SP cạnh tranh

Mã HS

0307-87-2000

Thời hạn sử dụng

3 năm (bảo quản ở nhiệt độ phò ng)

Đã từng nhập khẩu
qua Việt Nam
Đóng gói

Size(ngang * rộng * cao)mm

Số
Lượng

Trọng
lượng

1 cái

279 x 218 x 75

6 hũ
1set

600g

Inbox

Outbox

Ghi chú

■Liên hệ■
Cô ng ty CIG
CIG Việt Nam: Hoàng Thị Hà
52 đường 17 khu B, An Phú, Quận 2
TEL：028 2253 5217
Korea IP：070- 5103 - 1224
E-mail: soyoungvn@cigkr.com

BẢNG QUY CÁ CH SẢN PHẨM
Số quản lý

Dashima Chonbok

Bào ngư từ vùng biển sạch núi Wando đ
Bào ngư thái lát kh ược nấu chính trong sốt Maca rồi nướng
trong lò và sấy khô, đem lại hương vị
ô tẩm gia vị
tuyệt vời và hàm lượng dinh dưỡng vô c
ùng phong phú.

FOB

38 USD

MOQ

200 set

Giá cung cấp mẫu
Thô ng số sản phẩm

[Thành phần dinh dưỡng trong 100g]
Hàm lượng Calo 209kcal
Carbohydrate 13g
Đường 10g
Protein 34g
Chất béo 2.4g
Chất béo bão hòa 0.2g
Chất béo chuyển hóa 0.0g
Cholesterol 266mg
Natri 1546mg

Khái niệm phát triển SP
/ ngày phát mại

Sản phẩm bào ngư làm quà tặng
Mở bán 2018.1.1.

Câu tuyên ngô n
bán hàng

Bào ngư từ vùng biển sạch núi Wando đưuọc nấu chí
nh trong sốt Maca rồi nướng trong lò và sấy khô, đem
lại hương vị tuyệt vời và hàm lượng dinh dưỡng vô cù

Cách sử dụng

Mở túi sản phẩm và sử dụng

Đối tượng khách
hàng chính

Học sinh, người bệnh, vận động viên, người trung niê
n

SP/ thành phần
đặc trưng

Bào ngư tẩm sốt Maca đưuọc nấu chính, nướng và
sấy khô để tăng hương vị và hàm lượng dinh dưỡng.

SP cạnh tranh

Sâm lát

Mã HS

0307-87-1000

Thời hạn sử dụng

1 năm

Đã từng nhập khẩu
qua Việt Nam
Đóng gói

Size(ngang * rộng * cao)mm

Số
Lượng

Trọng
lượng

1 cái

254 x 157 x 41

6 túi 1
set

15g x 6 túi

Inbox

Outbox

Ghi chú

■Liên hệ■
Cô ng ty CIG
CIG Việt Nam: Hoàng Thị Hà
52 đường 17 khu B, An Phú, Quận 2
TEL：028 2253 5217
Korea IP：070- 5103 - 1224
E-mail: soyoungvn@cigkr.com

