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Giải chung cu ộc 

 
Giải tuần 

Tuần 1. 
Giải nhất Giải nhì Giải ba 

Một thuê bao K+ trong vòng 
6 tháng và đầu thu do K+ tài 
trợ. 

Một đêm cho 2 người tại 
khách sạn Novotel Nha Trang, 
do khách sạn Novotel Nha 
Trang tài trợ. 

Một bộ quà tặng trải 
nghiệm “Gold Giftbox” 
do công ty SensesClub tài 
trợ. 

 
Tuần 2 

Giải nhất Giải nhì Giải ba 
Một thuê bao K+ trong vòng 
6 tháng và đầu thu do K+ tài 
trợ. 

 
 

Khóa học tiếng Pháp (45h) tại 
Trung tâm văn hóa Pháp – 
l’Espace tài trợ.. 

Một bộ quà tặng trải 
nghiệm “Gold Giftbox” 
do công ty SensesClub tài 
trợ. 

 
Tuần 3 

Giải nhất Giải nhì Giải ba 
Một thuê bao K+ trong vòng 
6 tháng và đầu thu do K+ tài 
trợ. 
 

Khóa học tiếng Pháp (45h) do 
Trung tâm văn hóa Pháp – 
l’Espace tài trợ.. 

Một bộ quà tặng trải 
nghiệm “Gold Giftbox” 
do công ty SensesClub tài 
trợ. 

 

Giải nhất Giải nhì Giải ba 
Một vé khứ hồi Sài Gòn – 
Paris và một chuyến du lịch 
Paris 6 ngày đêm, bao gồm: 
ăn sáng, phòng cá nhân và 
hai ngày thăm quan: thành 
phố Paris và lâu đài 
Versaille, do Phoenix 
Voyages và Air France tài 
trợ. 

Một chuyến du lịch tại 
Boutique Hoi An Resort, hai 
đêm (+ ăn sáng) cho hai 
người bao gồm 2 vé khứ hồi 
Hà Nội – Đà Nẵng hoặc TP 
HCM – Đà Nẵng, do công ty 
du lịch Exotissimo tài trợ. 

Thuê bao K+ Premium HD 
+ trong vòng 6 tháng, và đầu 
thu, do K+ tài trợ. 
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Tuần 4 
Giải nhất Giải nhì Giải ba 

Một thuê bao K+ trong vòng 
6 tháng và đầu thu do K+ tài 
trợ. 
 

Một thẻ thư viện đa phương 
tiện của Trung tâm Văn hóa 
Pháp do Trung tâm văn hóa 
Pháp – l’Espace tài trợ. 

Một bộ quà tặng trải 
nghiệm “Gold Giftbox” 
do công ty SensesClub tài 
trợ. 
 

 
* Tất cả các bài dự thi đạt giải sẽ được tặng kèm một chai rượu vang “Năm Việt Nam 
Pháp” do công ty rượu Red Apron tài trợ. Người được giải sẽ nhận quà tại các cửa hàng 
của Red Apron. 
 

* 20 quà tặng bốc thăm ngẫu nhiên là các tác phẩm văn học Pháp dịch sang tiếng Việt và 
các quà tặng lưu niệm “Năm Việt Nam Pháp” từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. 
 
 
 


