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B&Q VIỆT NAM

Các sản phẩm sức khỏe của công ty 
B&Q Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp 
từ hãng Superior Source Hoa Kỳ. Đây là 
thương hiệu sản xuất các loại vitamin, 
thực phẩm chức năng nâng cao sức 
khỏe nổi tiếng trên khắp thế giới. 

Tham gia group Facebook tại đây

https://www.facebook.com/groups/159719803557141/


Thực phẩm bảo vệ
sức khỏe GABA 100mg

Sản phẩm giúp bổ sung GABA (Acid 
Gamma-Aminobutyric) - “khắc tinh” của 
bệnh mất ngủ, căng thẳng. Giúp người 
dùng có giấc ngủ ngon, giảm stress
Xuất xứ: Hoa Kỳ

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
CHILDREN’S D3 + K2

Sản phẩm giúp trẻ bổ sung Vitamin D và 
Vitamin K - 2 loại vitamin giúp xương, răng 
chắc khỏe. Ngoài ra chúng còn hỗ trợ cho 
trẻ có một hệ tim mạch khỏe mạnh.
Xuất xứ: Hoa Kỳ

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
CHILDREN’S B COMPLEX 

WITH VITAMIN C
Sản phẩm giúp trẻ bổ sung một số loại 
vitamin cần thiết cho cơ thể để hỗ trợ 
tăng cường sức khỏe như Vitamin C, B6, 
B12, Niacin, Biotin,...
Xuất xứ: Hoa Kỳ

SUPERIOR
SOURCE

22.5% | 843,000 đ

22.5% | 693,000 đ

22.5% | 707,000 đ



OPPO
OPPO là nhà sản xuất thiết bị thông 
minh hàng đầu thế giới. Hiện nay 
thương hiệu đang nằm trong TOP 5 
hãng sản xuất điện thoại di động lớn 
nhất thế giới. Kể từ năm 2004 đến nay, 
OPPO đã mở rộng thị trường tại hơn 50 
quốc gia và khu vực và được nhiều 
người tiêu dùng yêu mến, ủng hộ với 
các mẫu thiết bị điện thoại hiện đại, 
thông minh.

Tham gia group Facebook tại đây

https://www.facebook.com/groups/995456885193232/


OPPO
RENO8 T5G

Dòng RENO 8T mới của OPPO được thiết kế hiện đại với 2 tông màu đen nguyên bản và cam 
năng động. Sở hữu màn hình AMOLED giúp tái hiện màu sắc rực rỡ, nội dung có chiều sâu và 
khả năng tối ưu điện năng tốt. Thiết kế màn hình theo dạng đục lỗ mang đến một vùng hiển thị 
khá tốt khi bạn có thể xem đầy đủ nội dung trên màn hình mà không bị che bởi camera. Với bộ 
ống kính với cảm biến chính có độ phân giải 100 MP, 2 camera phụ có chung độ phân giải là 2 
MP, đây là chiếc điện thoại giúp bạn có những bức ảnh đẹp tuyệt vời. RENO 8T cũng được yêu 
thích bởi chip MediaTek Helio G99 giúp cân bằng tốt giữa hiệu suất và năng lượng, giúp bạn 
có trải nghiệm giải trí tốt nhất.
Xuất xứ: Trung Quốc

Reno 8T 5G có thiết kế hiện đại và sang trọng với 2 màu vàng hừng đông và đen ánh sao rạng 
ngời. Kích thước điện thoại phù hợp cho người dùng khả năng cầm nắm khá thoải mái. Được 
trang bị màn hình AMOLED 6,7 inch với độ phân giải Full HD+ mang đến góc nhìn tốt, màu sắc 
rực nét ấn tượng. OPPO RENO 8T 5G là một chiếc điện thoại phù hợp cho cả những “Game 
thủ” với màn hình cung cấp độ nhạy cao.
Nếu là một người có đam mê chụp ảnh, bạn sẽ phải trầm trồ trước hệ thống camera đồ sộ của 
RENO 8T 5G với cảm biến chính 108 MP, khẩu độ f/1.7 và hỗ trợ lấy nét tự động, giúp bạn có 
những bức ảnh chi tiết và sắc nét.
Xuất xứ: Trung Quốc

6% | 8,490,000 đ

6% | 9,990,000 đ



LYNA
PHARMTECH

Lyna là đơn vị phân phối độc quyền 
các dòng sản phẩm chủ lực của của All 
Green Limited (AGL) - một thương hiệu 
có sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng New 
Zealand, đặc biệt trong lĩnh vực thực 
phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. 
Các sản phẩm chất lượng cao được 
Lyna Pharmtech nhập khẩu độc quyền 
từ New Zealand sẽ là giải pháp hỗ trợ 
chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe thể 
chất và tinh thần người Việt Nam.

Tham gia group Facebook tại đây

https://www.facebook.com/groups/congdonglyna/


LYNA
PHARMTECH

Viên uống Squalene cấp ẩm 
cho da giúp da tươi trẻ – 

sáng hồng tự nhiên
Sản phẩm KGK Squalene Từ Dầu Gan Cá 
Mập giúp bổ sung vitamin E là “thần dược” 
cho làn da không tuổi của phụ nữ. Viên 
uống hỗ trợ kích hoạt oxy nuôi dưỡng da, 
giúp da tươi trẻ, bóng hồng tự nhiên, tăng 
cường giữ ẩm, giúp da luôn mềm mịn.
Xuất xứ: New Zealand 

Viên keo ong bảo vệ hô hấp 
– Propolis 2000mg

Với thành phần chính chiết xuất từ Keo 
Ong tươi, Flavonoids, Dầu Lecithin, 
Vitamin E hỗ trợ người dùng chống oxy 
hóa, bảo vệ hệ hô hấp khỏe mạnh. Ngoài 
ra, KGK Keo ong còn giúp duy trì sức khỏe 
răng miệng và tăng cường hệ miễn dịch.
Xuất xứ: New Zealand 

Viên dầu cá hàm lượng cao 
Super Omega hỗ trợ giảm 

Cholesterol máu, tăng cường 
chức năng não và mắt

KGK Siêu Dầu Cá là nguồn Omega 3 chứa 
hàm lượng DHA và EPA dồi dào, cung cấp 
Omega hàng ngày, duy trì mức Cholesterol 
khỏe mạnh, giúp phòng ngừa tắc nghẽn 
mạch máu. Đồng thời, hỗ trợ chức năng 
não bộ và duy trì thị lực, giúp cải thiện sức 
khỏe tim mạch và xương khớp.
Xuất xứ: New Zealand 

22.5% | 1,250,000 đ

22.5% | 685,000 đ

22.5% | 750,000 đ



PHARMATECH
NA UY

Pharmatech – Na Uy là một trong 3 tổ 
chức sản xuất dược phẩm lớn nhất 
châu Âu với hàng loạt sản phẩm nổi 
tiếng trên khắp thế giới. Với hơn 30 
năm hoạt động, Pharmatech đã sản 
xuất và cung cấp 1500 sản phẩm dinh 
dưỡng, vitamin và các sản phẩm liên 
quan đến sức khỏe khác.

Tham gia group Facebook tại đây

https://www.facebook.com/groups/1021901899198162/


PHARMATECH

Nordisk Urkraft 
Mãnh thú Bắc Âu

Nordisk Urfraft là thực phẩm bổ sung 
dành riêng cho nam giới. Với thành phần 
chiết xuất từ 7 loại thực vật, 4 loại vitamin, 
sản phẩm giúp thúc đẩy hormone sinh lý 
nam testosterone, tăng cường chức năng 
thận và cải thiện sức khỏe chuẩn phương 
pháp Châu Âu.
Xuất xứ: Na Uy

Viên ngậm bảo vệ răng miệng 
Fluor Daglig – 90 viên

Sản phẩm Fluor Daglig giúp tạo ngà răng 
và men răng, phòng chống sâu răng, làm 
cứng chắc răng. Fluor là hợp chất dinh 
dưỡng quan trọng với cơ thể, chúng kích 
thích tổng hợp collagen để khôi phục 
xương gãy và kích thích các tế bào xương 
làm tăng khối lượng xương dùng trong quá 
trình điều trị bệnh loãng xương.
Xuất xứ: Na Uy Viên uống bổ sung vitamin và 

khoáng chất Multivit Daglig
Được chiết xuất từ rau củ quả Bắc Âu, đạt 
tiêu chuẩn organic, Multivit Daglig là giải 
pháp bổ sung dinh dưỡng hoàn hảo cho cả 
gia đình. Sản phẩm giúp thúc đẩy quá trình 
trao đổi chất, cân bằng dinh dưỡng, mang 
đến một cơ thể khỏe mạnh cho người dùng. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn 
Châu Âu với chứng nhận FDA Hoa Kỳ nên 
bạn có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng.
Xuất xứ: Na Uy

20.5% | 1,800,000 đ

20.5% | 390,000 đ

20.5% | 490,000 đ



YẾN SÀO
NHA TRANG

Các sản phẩm tổ yến của Yến sào Nha 
Trang đều được chế biến từ những tổ yến 
thiên nhiên thượng hạng đến từ mảnh đất 
Nha Trang – Khánh Hoà.

Sản phẩm tổ yến cao cấp mang đến cho 
người dùng hàm lượng khoáng chất, vi 
chất, protein, canxi dồi dào, cùng 20 loại 
axit amin và 31 vi chất thiết yếu, giúp tăng 
cường sức khỏe và chống oxy hóa.

Tổ yến ăn liền được xem là sản phẩm dinh 
dưỡng của thời đại, là một bước tiến vượt 
bậc trong ngành công nghiệp Yến, giúp 
người dùng tiết kiệm thời gian và công 
sức nhưng vẫn được thưởng thức tổ yến 
thật với đầy đủ dinh dưỡng.

Xuất xứ: Việt Nam

Tham gia group Facebook tại đây

https://www.facebook.com/groups/937060740642565/


Tổ yến ăn liền Platinum
Nguyên vị 90g + Túi đựng

Là sản phẩm đặc trưng của 
thương hiệu, Tổ yến nguyên vị 
có chứa tới 85% tổ yến, trong 
đó có chứa đến 22,1% tổ yến 
tươi. Sản phẩm giúp các 
chức năng nội tạng và hệ tiêu 
hoá khoẻ mạnh, tăng khả 
năng hấp thu canxi và ngăn 
ngừa thoái hóa cột sống.

Tổ yến ăn liền Platinum – 
Fucoidan sử dụng các tinh 
chất Fucoidan của tảo biển 
nâu từ thiên nhiên, có mùi 
thơm dịu, vị ngọt nhẹ, được 
người dùng ưa chuộng qua 
nhiều năm liên tiếp.

Tổ yến ăn liền Platinum
Lá dứa 90g + Túi đựng

Tổ yến ăn liền Platinum lá dứa là 
một trong những sản phẩm đặc 
biệt của Nest Art. Sản phẩm còn 
nguyên vẹn sợi yến, có màu xanh 
nhẹ nhờ tinh chất từ Lá dứa được 
trồng tự nhiên. Người dùng được 
thưởng thức tổ yến thật đầy đủ 
dưỡng chất, có vị thơm từ lá dứa, lại 
nhỏ gọn, dễ bảo quản và mang đi.

Tổ yến ăn liền Gold
Nhụy hoa nghệ tây 100g + 

Túi đựng

Với thành phần chính là tổ 
yến và nhụy hoa nghệ tây, 
sản phẩm giúp bổ sung dinh 
dưỡng, vitamin và xây dựng 
hàng rào bảo vệ hệ tiêu hóa 
cho người dùng. Sản phẩm 
cũng có công dụng ngăn 
ngừa lão hóa, giúp ngủ ngon, 
ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ…

Tổ yến ăn liền Gold
Đông trùng hạ thảo 100g+ 

Túi đựng

Tổ yến và Đông trùng hạ 
thảo là một sự kết hợp tuyệt 
vời và gấp đôi dinh dưỡng, 
giúp bạn tăng cường sức 
khỏe, có một làn da đẹp và 
trắng hồng.

Tổ yến ăn liền Gold
Nhân sâm 100g + Túi đựng

Sự kết hợp tuyệt hảo giữa tổ yến và 
nhân sâm này sẽ giúp người dùng 
tăng khả năng miễn dịch và có một 
hệ tiêu hoá khoẻ mạnh. Sản phẩm 
cũng có tác dụng bổ não, tăng 
cường tuần hoàn máu não, ngăn 
ngừa thoái hóa cột sống, ổn định 
đường huyết,...

17.5% | 2,790,000 đ 17.5% | 2,790,000 đ 17.5% | 2,790,000 đ

17.5% | 1,550,000 đ 17.5% | 1,550,000 đ 17.5% | 1,550,000 đ

Tổ yến ăn liền Platinum
Fucoidan 90g + Túi đựng



Sữa Tắm Gội Dịu Nhẹ Cho Bé 
Pigina Baby Wash Shampoo

350ml & 150ml
Sự kết hợp 2 trong 1 tiện lợi dành cho bé. 
Với bảng thành phần lành tính như chiết 
xuất Mầm lúa mạch, Mộc nhĩ trắng, chiết 
xuất Mầm đậu nành,... sẽ giúp những bé 
có làn da nhạy cảm sạch da và tạo ra lớp 
hàng rào bảo vệ cho da. 
Xuất xứ: Hàn Quốc

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
CHILDREN’S B COMPLEX 

WITH VITAMIN C
Sản phẩm giúp trẻ bổ sung một số 
loại vitamin cần thiết cho cơ thể để 
hỗ trợ tăng cường sức khỏe như 
Vitamin C, B6, B12, Niacin, Biotin,...

YERMA

PIGINA

Kem chống nắng Yerma
SPF 50/ PA+++

Được xuất xứ từ Hàn Quốc - đất nước có 
những làn da đẹp nhất. Sản phẩm kem 
chống nắng dịu nhẹ, lành tính này có độ 
chống nắng tối ưu với các thành phần 
vàng như: Octinoxate, Homosalate, 
Octisalate,...Đây chính là sản phẩm “bất 
ly thân” với những người hay phải tiếp xúc 
với ánh nắng mặt trời, ánh sáng xanh từ 
các thiết bị điện tử,...
Xuất xứ: Hàn Quốc

23.5% | 299,000 đ (350ml)
169,000 đ (150ml)

22.5% | 345,000đ



C’CHOI

Sữa Rửa Mặt Bọt Khoáng 
Mineral Foam Cleanser

Sản phẩm có chứa các khoáng 
Magie và Sulfat giúp loại bỏ các tế 
bào da chết một cách nhẹ nhàng và 
tăng cường lưu thông mạch máu, bảo 
vệ da khỏi các tổn thương bởi tia UV. 
Với chiết xuất Dưa Leo sẽ mang lại 
cho làn da những khoáng chất như: 
Kali, Lưu huỳnh, Silic. Các vitamin C, 
vitamin E, Acid amin có trong sữa rửa 
mặt giúp bạn vừa làm sạch, vừa 
dưỡng ẩm, kháng viêm và cải thiện 
tình trạng lão hoá da. Đặc biệt, 
Niacinamide sẽ góp phần trong quá 
trình sản xuất ceramide hình thành 
màng bảo vệ da. Vậy nên dù đang da 
bạn nhạy cảm.

Nước Tẩy Trang Tảo Biển 
Seaweed Micellar Water

Với khả năng làm sạch hiệu quả nhờ 
Dầu Babassu, sản phẩm dễ dàng loại 
bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn trên da 
mà không gây cảm giác nhờn rít. Sản 
phẩm có chiết xuất Tảo Biển với 
nhiều loại Vitamin và Khoáng chất 
giúp cải thiện tình trạng lão hoá. 
Đồng thời có khả năng giảm tiết 
nhờn, làm thông thoáng lỗ chân lông 
và sạch bề mặt da dịu nhẹ. Chiết 
Xuất Dưa Leo cũng được bổ sung vào 
sản phẩm để nâng cao khả năng 
kháng viêm, đẩy lùi mụn trứng cá, thu 
nhỏ lỗ chân lông, cải thiện và làm dịu 
cho làn da sau khi tiếp xúc ánh nắng.

22.5% | 370.000 đ22.5% | 280.000 đ



KUCHEN

Tăm nước KUCHEN
KU DKI 8712

Công nghệ phun nước của Kuchen 
cung cấp 1.500 xung phản lực nước 
mỗi phút giúp loại bỏ các mảnh vụn 
thực phẩm trong kẽ răng một cách nhẹ 
nhàng, mà không làm hở chân răng, 
giúp chăm sóc răng miệng tốt hơn.
Xuất xứ: Trung Quốc

Máy giặt KUCHEN KU DK2872381
Sản phẩm mới nhất của nhà Kuchen đã được 
trang bị Hệ Thống Cảm Biến Tự Động 
AquaSensor. Chức năng này sẽ giúp điều chỉnh 
lượng nước và chu kỳ xả phù hợp với độ bẩn 
của quần áo. Với công nghệ Auto Dose, bạn sẽ 
sở hữu một chiếc máy giặt tiết kiệm, tiện lợi và 
bảo vệ môi trường.
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Máy lau sàn thông minh KUCHEN 
KU PPFW 2081

Sản phẩm gia dụng thông minh này sẽ giúp 
bạn hút bụi, quét và lau nhà trong cùng một 
lúc. Bạn có thể thư giãn khi làm việc nhà vì máy 
có động cơ tự di chuyển. Nó cũng tự động cảm 
nhận độ bẩn/bụi và điều chỉnh lượng lực hút/ 
lượng nước chảy ra khi làm vệ sinh. Với thiết kế 
hiện đại, máy lau sàn có thể làm sạch mọi ngóc 
ngách nhỏ trong nhà bạn một cách dễ dàng.
Xuất xứ: Trung Quốc

Thùng hút rác nâng cấp robot 
KUCHEN KU 8881

Nếu bạn đang sở hữu “máy dọn dẹp” robot 
8881 của nhà Kuchen thì đừng bỏ qua sản 
phẩm thùng hút rác này. Giờ đây, bạn đã có 
thể “sai bảo” robot tự dọn dẹp và đổ rác với 
sản phẩm này.
Xuất xứ: Trung Quốc

19% | 1,860,000 đ 

16% | 25,900,000 đ

17% | 11,900,000 đ 17% | 5,500,000 đ



PDP

KUCHEN
ĐẲNG CẤP KHÔNG GIAN SỐNG

Kuchen là thương hiệu đồ gia dụng cao cấp, với lĩnh vực kinh doanh trải dài từ 
các thiết bị nhà bếp chuyên dụng đến các thiết bị điện tử thông minh, phụ kiện 
tiện ích và chăm sóc sức khỏe.
Kuchen cam kết và đảm bảo về chất lượng sản phẩm. Những sản phẩm 
Kuchen phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam đều có chất lượng cao, 
đến từ từ nhà máy cao cấp hàng đầu trên thế giới như:  Elag – Germani, Flonal 
– Italy, Fiesta – Turkey, HUROM – Korea, PREAPP – Japan,...
Kuchen chính thức hợp tác với Droppii vào cuối năm 2020. Các sản phẩm 
đầu tiên của Kuchen được đưa lên kệ Droppii là robot lau nhà hút bụi, bộ nồi, 
bộ dao,... Sau thành công từ những sản phẩm này, Kuchen tiếp tục ra mắt các 
sản phẩm đẳng cấp như bàn chải điện, máy ép chậm, nồi chiên không dầu,...

Kuchen là một trong những PDP nổi bật và luôn tích cực 
tham gia vào các hoạt động đào tạo cùng Droppii. 
Thương hiệu luôn sẵn sàng tham gia các chương trình 
5A.M cùng Droppii và các đối tác kinh doanh để training 
kiến thức sản phẩm và giải đáp thắc mắc. Kuchen cũng 
tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi để động viên tinh 
thần kinh doanh của các đối tác như: Chương trình Du lịch 
Thái Lan 3N2Đ với máy ép chậm, các chương trình mua 1 
tặng 1 định kỳ tháng, năm,...

Tham gia group Facebook tại đây

Ông Đỗ Mai Lâm
CEO KUCHEN

https://www.facebook.com/groups/bcasolutions.kuchen/
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360,000 đ

300,000 đ
220,000 đ

298,000 đ 600,000 đ

Thực phẩm phát triển chiều cao và bổ sung 
canxi cho mọi lứa tuổi Midu MenaQ7 180mg

Số lượng bán: 9522

Sản phẩm giúp bổ sung bộ ba Calci, Vitamin D3, 
Vitamin K2 dạng MenaQ7 hỗ trợ phát triển chiều 
cao, giảm tình trạng mất xương, xốp xương và giúp 
hệ xương răng chắc khỏe. Các mẹ bầu có thể sử 
dụng để bổ sung calci và giúp con cao ngay từ trong 
bụng mẹ. Nguyên liệu sản phẩm được nhập khẩu từ 
Natto Pharma – NaUy.

Thực phẩm bảo vệ sức 
khoẻ - Bào tử lợi khuẩn 

Intest Spo NSG
Số lượng bán: 3184

Bào tử lợi khuẩn Intest Spo NSG 
với thành phần Bacillus; Kẽm 
Gluconat,... giúp người dùng bổ 
sung lợi khuẩn đường ruột, cải 
thiện hệ tiêu hóa và tăng cường 
hấp thu chất dinh dưỡng. Sản 
phẩm sẽ giúp bạn tạm biệt 
những bệnh khó chịu như 
chướng bụng, đầy hơi, táo bón, 
tiêu chảy,...

Thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe TH - 

Chlorophyll UIE PLUS
Số lượng bán: 2174

Sản phẩm được chiết xuất 
từ cỏ Alfalfa, hoa quả và 
rau xanh. Giúp bổ sung 
diệp lục cho cơ thể, hạn 
chế oxy hóa, hỗ trợ tăng 
cường sức đề kháng. Sản 
phẩm còn giúp bạn thải 
độc, thanh lọc cơ thể và 
chống ung thư gan.

Cao ho Hoàng Bảo Đan
Số lượng bán: 2944

Cao ho Hoàng Bảo Đan là giải 
pháp cứu cánh cho những 
người bị ho, đờm, viêm đường 
hô hấp,... Được chiết xuất từ 
các loại dược liệu như cao kha 
tử, cao xà can, cao huyền 
sâm,...giúp hỗ trợ tăng cường 
sức khỏe đường hô hấp, giảm 
tái phát viêm đường hô hấp và 
hạn chế tái phát.

Thực Phẩm Bổ Sung Nest Go
Số lượng bán: 2351

Nest Go là giải pháp hữu hiệu cho 
những bé hay bị đau bụng, tiêu 
chảy. Sản phẩm chứa những thành 
phần bổ dưỡng như: yến sào, kẽm 
Gluconate, chất xơ hòa tan, 
calcium lactate, vitamin K2, 
vitamin D3. Nest Go kích thích bé 
ăn ngon, tiêu hóa tốt, hỗ trợ phát 
triển trí não, tăng cường miễn dịch 
và gia tăng sức đề kháng cho bé.



STORY TELLER

TẠ THỊ HOA
Hà Nam

Chị Tạ Thị Hoa đã xuất sắc dẫn đầu TOP 3 Best Seller tháng 2 
chỉ sau 4 tháng kinh doanh cùng Droppii.

Làm việc tại chi cục dân số tỉnh Hà Nam nhưng chị đã “bén duyên” 
với Droppii khi sử dụng những sản phẩm của Droppii và thấy sản 
phẩm uy tín, chất lượng. Chị quyết định kinh doanh cùng Droppii 
để lan tỏa những sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng.

Phương châm kinh doanh của Chị Hoa là “Đặt niềm tin vào sản 
phẩm mình bán”. Những sản phẩm Chị bán đều do chính chị trải 
nghiệm. Vì vậy khi chị tư vấn bán hàng, chị luôn đặt cả cái tâm để 
giới thiệu cho khách hàng. Chị Hoa cho biết, chị không kinh doanh 
nhiều sản phẩm, chị bán ít nhưng chất lượng thì nhiều.



CAO THỊ SABình Dương

Khi được hỏi về cơ duyên đồng hành cùng Droppii, Chị Sa cho biết chị là khách hàng thân 
thiết của đối tác nhà Droppii. Sau nhiều lần trải nghiệm sản phẩm, chị cảm thấy sản phẩm 
có chất lượng rất tốt nên quyết định trở thành đối tác kinh doanh của Droppii.

Phương châm kinh doanh của Chị Sa là: “Cái tâm sẽ đổi được cái tầm”. Với chị, mình phải 
trải nghiệm sản phẩm trước, hiểu tường tận nó thì mới có thể tư vấn một cách tốt nhất cho 
khách hàng. Đồng hành cùng Droppii đã giúp chị có thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc khi 
được kết bạn với các đối tác trên khắp cả nước và được học thêm nhiều kiến thức mới.

Chị Cao Thị Sa - Cô giáo viên vui tính, nhiệt tình 
đã kinh doanh cùng Droppii hơn 6 tháng.

VŨ HẢI ANHVĩnh Phúc

Chị Hải Anh cho biết bản thân đã tự xây dựng cho mình một thương hiệu cá nhân ổn định 
nên việc kinh doanh được khá nhiều người ủng hộ.
Với chị, bí quyết kinh doanh là luôn chọn những sản phẩm chất lượng nhất. Chị Hải Anh đưa 
ra các tiêu chí chọn sản phẩm để kinh doanh thành công như sau: Cần có giấy tờ pháp lý 
đầy đủ, chất lượng tốt, sản phẩm có tiềm năng kinh doanh dài hạn.

Chị Vũ Hải Anh - Cô Giám đốc kinh doanh xinh 
đẹp, ưu tú đã kinh doanh cùng Droppii 5 tháng.

STORY TELLER



TIN TỨC
Sự kiện “Kiêu Hãnh
Vươn Xa” diễn ra 
3 ngày tại Đà Nẵng

Sự kiện Kiêu hãnh vươn xa được tổ 
chức nhằm tri ân sự đồng hành 
cùng Droppii của các đối tác kinh 
doanh và nhà phát triển sản phẩm 
(PDP) trong năm 2022 vừa qua.

Đêm vinh danh các đối tác truyền cảm hứng đã 
diễn ra rất thành công và đong đầy cảm xúc với sự 
tham gia của 686 đối tác kinh doanh xuất sắc và 
9 nhà phát triển sản phẩm trong suốt thời gian 3 
ngày tại Đà Nẵng.
Thông qua sự kiện, có thể thấy Droppii đã rất trân 
trọng sự cố gắng của những đối tác đồng hành. 
Đặc biệt là 7 đối tác Truyền cảm hứng - những 
người đã luôn đồng hành cùng nỗ lực với Droppii 
để lan tỏa những giá trị tích cực, truyền lửa cho 
cộng đồng kinh doanh online ngày càng lớn mạnh 
và vững mạnh hơn



Đây là chương trình “đặc sản” tại Droppii. Đến thời điểm hiện tại,  Droppii tự hào là đơn vị duy 
nhất có số lượng người tham gia đông nhất vào chương trình 5AM. 

Chương trình được tổ chức vào 5 giờ sáng mỗi ngày. Các đối tác kinh doanh sẽ cùng thiền, 
tập thể dục. Sau đó là thời gian để các đối tác cùng chia sẻ, tâm sự và kết nối với nhau.

Với khẩu hiệu “Làm chủ bình minh, sống đời 
xuất chúng”, chương trình đã được cộng 
đồng đối tác kinh doanh ủng hộ hết mình và 
tham gia mỗi ngày. Droppii 5AM đã giúp các 
đối tác kết nối với nhau để cùng kinh doanh, 
phát triển.

DROPPII 5AM



TIN TỨC

Lễ ký kết MOU giữa Cana-
dian Vita và Droppii đã diễn 
ra với sự chứng kiến của Bộ 
trưởng Bộ Nông Nghiệp 
Lisa Thompson, Hiệp hội 
Nhân Sâm Canada và đại 
diện Tổng Lãnh sự quán 
Canada tại TP.HCM cùng 
nhiều đại diện từ cơ quan 
chính phủ.

Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Canada chia sẻ:  "Rất mong sự hợp tác giữa các doanh nghiệp 
của Canada và Droppii có thể kéo dài hơn 50 năm, như sự kiện quan trọng đánh dấu cột mốc 
giữa Mối quan hệ Ngoại giao giữa Việt Nam và Canada." Đây là bước ngoặt đánh dấu việc 
hợp tác đưa sản phẩm nhân sâm từ xứ sở lá phong tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Ký kết MOU giữa Canadian Vita & 
DROPPII với sự chứng kiến của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp Canada



Nhận bằng khen Thành tích đóng góp 
từ Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt 
Nam 2022

Là một doanh nghiệp còn non trẻ 
nhưng Droppii đã may mắn có sự đồng 
hành và hỗ trợ của Hiệp hội Thương 
Mại Điện Tử Việt Nam VECOM trong 
suốt quá trình phát triển. 
Đặc biệt là trong năm 2022 vừa qua, 
Droppii rất vui vì có thể hiện diện trong 
những hoạt động do Hiệp hội tổ chức 
như Social Selling Day, Hội thảo đào 
tạo thương mại điện tử,... 

Bằng khen Thành tích đóng 
góp từ Hiệp hội Thương mại 
Điện tử Việt Nam 2022 chính là 
một sự khích lệ lớn để Droppii có 
thể tiếp tục đồng hành cùng 
VECOM trong năm 2023 và lan 
tỏa những giá trị tốt đẹp, những 
ưu điểm của mô hình đến cộng 
đồng các cá nhân kinh doanh 
online, đóng góp vào sự phát 
triển chung của lĩnh vực thương 
mại điện tử Việt Nam.



TIN TỨC
Lễ trao thưởng Đối tác Kinh doanh
Xuất sắc 2022 tại Hà Nội và TPHCM

Buổi lễ diễn ra vào ngày 
26/2 tại FC Droppii Hà 
Nội và 28/2 tại Droppii 
Growth Hub - Nơi mọi 
người có thể thoải mái 
chia sẻ những câu 
chuyện truyền cảm hứng 
của riêng mình.



Những Đối Tác Truyền Cảm Hứng 2022 đã cùng ngồi lại với nhau đầy ấm cúng tại văn phòng 
Droppii để cùng lắng nghe và chia sẻ về một năm nỗ lực kinh doanh và phát triển.

Mỗi giải thưởng được trao đều là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và 
niềm tin cho lựa chọn kinh doanh cùng Droppii. 



TIN TỨC

Cơ hội du lịch trên du 
thuyền 5 sao Singapore 
Malaysia cùng Droppii

Chương trình Droppii Travel 
Reward 2023 sẽ được tổ 
chức tại “Đảo quốc sư tử” 
Singapore và “Thiên đường 
nhiệt đới” Malaysia.

Chuyến du lịch đẳng cấp này dành riêng cho những đối tác kinh doanh xuất sắc có 
hoạt động mạnh mẽ trong năm 2023, những con người dám Tận Hiến sẽ được Tận 
Hưởng những điều tuyệt vời nhất.

Hãy cùng viết tiếp những mục tiêu lớn và nỗ lực để vẽ nên một năm 2023 thịnh 
vượng cùng Droppii.



Các đối tác kinh doanh xuất sắc sẽ được du lịch đến Singapore và Malaysia trên du 
thuyền riêng của Droppii. Droppii Travel Reward 2023 hứa hẹn sẽ là chuyến du lịch 
có 1-0-2 dành cho các đối tác Droppii.




