


Vào đêm rằm tháng Tám, khi trăng tròn nhất và tỏa 
sáng rực rỡ nhất, mọi người sẽ cùng quây quần bên 
nhau, bày tỏ sự biết ơn với một năm sắp qua. Việc tặng 
quà vào ngày Tết Trung thu thể hiện sự gắn kết chân 
tình và tấm lòng thành, không chỉ đối với gia đình mà 
còn là bạn bè, đối tác, khách hàng...

Trao tặng yêu thương,
Nhận về hạnh phúc



�iết kế được hình thành từ cảm hứng văn hóa
Việt Nam kết hợp cùng vẻ đẹp của “nàng thơ” Mia.
Tinh thần Mia được thể hiện trong những chi tiết 
vừa đậm nét Đông Dương vừa mang dáng dấp 
trường phái Art Deco tại Sài Gòn đầu thế kỷ XX.

Cảm hứng
Đông Dương



Nếu phải chọn ra “nhân vật chính” trong một 
gia đình Đông Dương, chiếc giỏ xách sẽ là ứng 
cử viên sáng giá. Đó có thể là chiếc làn khi mẹ 
đi chợ mua sắm. Đó có thể là chiếc túi xinh 
xinh quý cô khoác lên tay khi dạo phố. Khi Tết 
Đoàn viên đến gần, Mia càng khoắc khoải về 
hình ảnh người phụ nữ mặc áo dài, trên tay là 
chiếc giỏ xách đầy quà bánh. Một vẻ đẹp rất 
Việt Nam vượt lên trên cả thời gian.

Vẻ đẹp
Vượt thời gian

abrupt



Hơi thở Đông Dương được bảo tồn trong chất liệu 
tre, nứa tiêu biểu, kết hợp cùng những chi tiết trang 
trí của trường phái Art Deco. Giỏ bánh Mia là bản 
phối nhịp nhàng giữa phong cách Á và Âu, giữa cũ 
và mới, mang trong mình những nét đẹp văn hóa, 
những kỷ niệm và hy vọng từ thời thơ trẻ.

Tre và nứa

Giản dị và thanh lịch



Gỗ

Chất liệu nhung sang trọng

Ngọc bội chạm trổ hoa sen và dây tơ lụa truyền thống

Biểu trưng Mia được thêu tỉ mẩn trên vải nhung
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Chất liệu tự nhiên mang đến cảm giác gần gũi 
nhưng vẫn đủ trang nhã với màu xanh cẩm thạch và 
vải nhung. Chi tiết thêu, chạm khắc tinh xảo không 
chỉ tô điểm sản phẩm mà còn tăng  giá trị mỹ nghệ.Thiết kế



Toàn bộ bánh trung thu của nhà Mia do các đầu bếp 
tài năng của khách sạn tự tay chuẩn bị. Túi quà tặng 
bao gồm bốn bánh trung thu truyền thống với 
hương vị đậm đà, hấp dẫn gồm �ập cẩm, Hạt sen 
trứng muối, Mè đen và Khoai môn.

Bộ quà tặng trung thu bao gồm giỏ quà sang trọng 
và bốn bánh trung thu do Mia Luxury Collection tự 
chuẩn bị có giá VND 1,290,000/bộ. Giá đã bao 
gồm thuế.

Món quà ý nghĩa



Để đặt hàng và biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ 
sales01@mialuxurycollection.com

+84 (0) 28 628 74 222


