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Event CalendarDecember
Lịch sự kiện 

Chính thức bật đèn trang trí Giáng Sinh tại IPH 

Hội chợ Chic&Cheap Flea Market

Chic&Cheap Flea Market

Hãy cùng chờ đợi và thưởng thức một không khí giáng sinh đầy màu sắc và 
ngập tràn niềm vui dành cho tất cả mọi người. Không khí lễ hội sẽ thực sự bắt 
đầu từ lúc này.

Tiếp nối thành công của các hội chợ trước tại Syrena Shopping Center & 
Keangnam Garden, CCFM lần thứ 8 được tổ chức tại IPH với hơn 50 gian hàng 
độc đáo và dự kiến hơn 3000 lượt người tham dự sẽ là một sự kiện không thể bỏ 
lỡ của các bạn trẻ cũng như giới văn phòng ưa thích những hoạt động ngoài trời 
thú vị.

Following the successes of previous events at Syrena Shopping Center & 
Keangnam Garden, CCFM 8 will take place at IPH with more than 50 unique 
booths and 3000 expected visitors. This is gonna be a must-visit for the youths 
as well as office staff who love special open-air market and interesting outdoor 
activities.

IPH Christmas Lights Switch-On Day
Be enjoyed and uplifted as this year’s sparkling Christmas lights promise to be 
all about joy, magic and hope for families, kids and for everyone. Let’s join us 
when the festivities really begin!

7.12.2013 
17:00

7.12.2013 
9:00 -18:00



Hội chợ và Triển lãm Khởi nghiệp 2013
HATCH! Fair 2013 là ngày hội khởi nghiệp đầu tiên tại Việt 
Nam được tổ chức tại tầng 2, TTTM IPH với mục tiêu nuôi 
dưỡng những ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc và kết nối các dự 
án này với mạng lưới cố vấn và nhà đầu tư tại Việt Nam.

HATCH! Fair 2013
HATCH! FAIR is an exhibition for Start-ups and entrepre-
neurs in Vietnam which will be held for the first time at Level 
2, IPH Shopping Center.  It will be an opportunity to promote 
entrepreneurship in Vietnam as well as to connect the 
start-up community with resources.

21-22.12.2013
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Cuộc thi ảnh Giáng sinh “A Gift of Joy”

“A Gift of Joy” Christmas Photo Contest

Đồng tổ chức bởi thương hiệu Nissin – nhà sản xuất các sản phẩm đèn 
flash cho máy ảnh hàng đầu Nhật Bản, cuộc thi ảnh với chủ đề Giáng sinh 
này sẽ là một cơ hội không thể bỏ qua cho các nhiếp ảnh gia nghiệp dư 
được giao lưu với các tay máy chuyên nghiệp.
 
Chi tiết về thể lệ cuộc thi và giải thưởng sẽ sớm được cập nhật trên trang 
fanpage của IPH.

Co-hosted by Nissin – one of Japan’s leading manufacturers of electronic 
flash units, this photo contest with Christmas theme will be an opportu-
nity that cannot be missed for amateur photographers to connect and 
exchange insights & ideas with professionals.

More information about the contest and the awards for winners will soon 
be updated on IPH’s fanpage.

10 – 20.12.2013
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Hội chợ Giáng sinh IPH  

IPH Christmas Night – A Gift of Joy

Đêm Giáng sinh IPH – Món quà của niềm vui

Hai ngày cuối tuần ngập tràn niềm sẽ được ghi dấu tại Hội chợ Giáng sinh 
IPH, nơi mọi người được thỏa sức mua sắm cuối năm và tận hưởng một 
không khí Giáng sinh thực sự. Khách hàng có thể chụp ảnh cùng Ông già 
Noel và nhận những món quà xinh xắn. Bên cạnh đó, các gian hàng tại Hội 
chợ Giáng sinh IPH sẽ thỏa mãn khách hàng với những món quà dễ thương 
và rất nhiều món đồ đậm hương vị của mùa Giáng sinh. Hơn nữa, khách hàng 
còn có cơ hội tham gia các chuỗi sự kiện và hoạt động thú vị để hòa mình vào 
không khí của những ngày Noel. 

IPH Christmas Fair
These fun-filled days will be a delightful Christmas Fair in the city where 
people gather to shop and spend time alongside Santa Claus, have photos 
taken and receive lovely gifts. Altogether IPH Christmas Fair has many stalls 
selling great presents and seasonal treats. You can also enjoy a wide range 
of events and activities which are a great way to get into Christmas spirit. 

Một đêm giáng sinh diệu kỳ mà bạn có thể tưởng tượng ra với những bài hát 
Giáng sinh ấm áp, giai điệu piano du dương, các trò chơi với những phần quà 
thú vị và đặc biệt là màn trải nghiệm tuyết rơi phủ trắng ngoài trời hứa hẹn sẽ 
đưa bạn đến một thế giới diệu kỳ với một thông điệp Giáng sinh truyền thống 
đầy ý nghĩa.

A magical Christmas night  that you can ever imagine with the warmth of 
Christmas songs, melodic piano tunes, fun games with surprising prizes, and 
especially the amazing snowfall experience promising to bring you a glimpse 
into the world of fairy tales and the basic message of traditional Christmas.

21 – 22.12.2013
10:00 -18:00

22.12.2013
19:30 -21:30IPH

Christmas Night



The Body Shop Sembonia

Kid’s Kingdom 

From 22/11 to 31/12/2013
• Buy X’mas gifts and receive 10% 
discount voucher 
• 30% discount for selective X’mas Gifts 
• 10% discount for Sparkler powder
• For Love Your Body membership: 15% 
discount for Body Polish shower gel line 
including Cranberry Joy, Vanilla Bliss 
and Ginger Sparkle 

Only 2.000.000 vnd for selected Christ-
mas Gifts from from 1 – 31/12/2013

• Launching lovely Pokemon collection 
of Takara Tomy brand 
• Buy over 500.000 vnd, get a 100.000 
vnd voucher for Ikids Studio services

Từ ngày 22/11 đến 31/12/2013
• Tặng ngay phiếu giảm giá 10% khi mua 
bộ quà tặng Giáng Sinh
• Giảm giá 30% trên hàng loạt bộ quà tặng 
Giáng Sinh chọn lọc
• Giảm 10% dòng sản phẩm phấn nhũ kim 
tuyến dạng xịt Sparkler
• Dành riêng cho thành viên câu lạc bộ 
Love Your Body: Giảm 15% dòng gel tắm 
có hạt Body Polish thuộc các dòng Cran-
berry Joy, Vanilla Bliss và Ginger Sparkle

Quà giáng sinh an lành với giá 2.000.000 
vnd, áp dụng cho 1 số sản phẩm từ ngày 
1 đến 31/12/2013

Lego – Toy Kingdom

50% discount for selected items 

Giảm giá 50% một số mặt hàng 

• Kid’s Kingdom ra mắt bộ sưu tập mô 
hình Pokemon dễ thương của hãng 
Takara Tomy Nhật Bản. 
• Đồng thời, với mỗi hóa đơn mua sắm từ 
500.000 vnd tại Kid's Kingdom, các bé sẽ 
được tặng 1 voucher trị giá 100.000 vnd 
để sử dụng tất cả các dịch vụ về ảnh tại 
Ikids Studio.

TRONG THÁNG
OFFERS OF THE MONTH

Christmas or New Year is a special time of year when we celebrate and exchange gifts with loved ones. 
With this in mind, IPH and our stores are delighted to bring our valued customers special offers to make 

your shopping a little easier and happier.

Giáng sinh và Năm mới luôn là dịp quan trọng để mọi người thể hiện tình cảm với những người thân qua 
những món quà đặc biệt và ý nghĩa. Với rất nhiều ưu đãi và khuyến mại nhân dịp đặc biệt này, TTTM IPH và 

các thương hiệu tại đây sẽ mang lại cho các khách hàng nhiều cơ hội và niềm vui mua sắm cuối năm.

50%



Sunrise Kidz

Scandiina

37th street
Z Pizza

Centro
Pizza Hut

Higlands Coffee

Quy Hoang
Company

Matsuri

Buy over 1.000.000 VND and 
have a chance to win the 
Lucky Draw prizes. The 
more you buy, the more you 
get at Scandiina. Applied 
until 15/12/2013

Với mỗi hóa đơn từ 
1.000.000 vnd trở lên, khách 
hàng sẽ có cơ hội tham gia 
bốc thăm trúng thưởng. Giá 
trị hàng mua sắm càng lớn 
nhận giải thưởng lớn hơn. 
Chương trình áp dụng từ 
nay tới ngày 15/12/2013

Miễn 100% phí nhập học và 
miễn 100% phí cơ sở vật chất 

Nhân mùa lễ hội, Phố ngon 
37 trân trọng gửi đến quý 
khách chương trình ưu đãi 
giảm giá lên tới 15% khi gọi 
set menu. Thời gian áp dụng 
từ ngày 1/11/2013 đến ngày 
31/1/2014

Thưởng thức thực đơn Quá Đã 
hoàn toàn mới với vô vàn lựa 
chọn và pizza chỉ từ 19.000 
vnd

Khám phá ẩm thực Nhật Bản 
với bánh Okonomi yaki (Pizza 
Nhật), giá từ 85.000 vnd. Áp 
dụng từ 15h - 21h, thứ 2 đến 
thứ 6 hàng tuần 

• Tháng tri ân”: Mua 1 tặng 1 
vào tất cả các ngày trong 
tuần trừ thứ 6, 7 và Chủ nhật 
từ ngày 22/11 – 22/12/2013
• Thực đơn khuyến mại đặc 
biệt: Combo 2 cánh gà nướng 
bơ Mỹ & sốt Buffalo với giá 
chỉ 49.000 vnd và hàu tươi 
xuất khẩu cỡ lớn 8 món chỉ 
từ 10.000 vnd/con

Chương trình “Bốc thăm 
trúng thưởng 2013” từ 16h 
ngày 20/12/2013 tới 13h ngày 
21/12/2013. Giải đặc biệt là 01 
xe SH MODE

Thẻ mua 1 tặng 1 – Coffe Jelly 
Freeze và cơ hội trúng nhiều 
giải thưởng hấp dẫn gồm có 1 
Ford Fiesta, 1 Vespa Prima-
vera, 30 Nokia Lumia 1520 
đến hết ngày 31/12/2013, 
không áp dụng vào ngày 24, 
25, và 31/12/2013 

Lucky Draw program from 
4pm, 20/12 to 1pm, 
21/12/2013 to win 1 SH MODE 
motorbike 

100% off registration and 
facility fee 

Discount up to 15% for a set 
of meal. Applied from 
1/11/2013 to 31/1/2014.

Enjoy delicious pizza from 
19.000 vnd and a wide range 
of delicious dishes. 

From 85.000 vnd for 
Okonomiyaki (Japanese 
pizza) from 3pm to 9pm every 
Monday to Friday 

• Appreciation Month: Buy 1 
get 1 free from Monday to 
Thursday. Applied to dine-in, 
take–away and delivery 
service from 22/11 to 
22/12/2013 
• Special Menu: Combo of 2 
grilled chicken wings (BBQ 
or buffalo sauce) from only 
49.000 vnd, oyster from only 
10.000 vnd

Thanh lý hàng giảm giá tới 
60% từ ngày 25/11/2013 đến 
ngày 25/1/2014. Giờ mở cửa 
từ 11h tới 20h

Giảm giá vé 30% vào ngày 
thứ 2 hàng tuần bắt đầu từ 
ngày 1/12 đến 31/12.

Garage Sale up to 60% from 
25/11/2013 to 25/1/2014. 
Opening hours from 11am to 
8pm

30% discount for every 
Monday from 1/12 to 
31/12/2013 

Buy 1 get 1 free for Coffee 
Jelly Freeze and have a 
chance to get attractive prizes 
such as 1 Ford Fiesta, 1 Vespa 
Primavera, 30 Nokia Lumia 
1520. Applied until 31/12/2013 
excluding 24, 25, 31 Dec 2013

5D Cinema

off

SH MODE

19.000
vnd



A fun and dynamic playground for all children from 6-13 years 
old. The competition at IPH was the final round to pick up top 
players for the National Championship happening on 5/1/2014. 

TỔNG HỢP SỰ KIỆN THÁNG

EVENT RECAP
Sân chơi hấp dẫn dành thu hút các bạn thiếu nhi độ tuổi từ 6-13. 
Sự kiện tại IPH là vòng loại cuối cùng để chọn ra những cao thủ 
cho trận chung kết quốc gia ngày 5/1/2014 sắp tới

Vòng loại cuộc thi “Đấu trường Vô cực”

Infinity Nado Qualification Round

As usual, Boo Skateboarding Day 2013 at IPH didn’t disappoint 
our young mates who just wanted to unleash their passion for 
skateboarding

Đến hẹn lại lên, Ngày hội trượt ván Boo Skateboarding 2013 tại 
IPH đã không làm thất vọng các bạn trẻ muốn được thỏa sức thể 
hiện niềm đam mê của mình đối với bộ môn trượt ván

Ngày hội trượt ván Boo Skateboarding 2013

Boo Skateboarding Day 2013

28.11.2013

24.11.2013

17.11.2013

As a way for IPH to give thanks to our valued customers on  
Thanksgiving Day & Christmas season, lovely Xmas cards 
and beautiful IPH handmade notebooks are redeemed for 
every shopping receipt of a day from 300.000 vnd. Program 
is still going on until mid-December.

Là món quà cảm ơn từ IPH tới khách hàng nhân ngày Lễ Tạ Ơn và 
mùa Giáng sinh. Với mỗi hóa đơn mua sắm trong ngày từ 300.000 
vnd, khách hàng được tặng một tấm thiệp Giáng sinh và sổ tay 
handmade IPH vô cùng dễ thương. Chương trình kéo dài đến giữa 
tháng 12.

Chương trình “Mua sắm rộn ràng, nhận quà liền tay”

IPH “Let’s Shop & Be gifted” Promotion Program 

NOVEMBER

11




