
 

 
 

  

 

  

 

 

 

Thứ 2, 15/05/2017 

 
ƯU ĐÃI HẤP DẪN NHÂN KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG SASCO SHOP 

Ngày 16/05/2017, hệ thống SASCO Shop tại sân bay Tân Sơn Nhất khai trương cửa hàng mới 
tại khu cách ly ga đi Quốc nội. Cửa hàng kinh doanh đa dạng chủng loại hàng hóa: đặc sản Việt 
Nam; hoa quả tươi, cây cảnh, hàng lưu niệm, mỹ phẩm organic, hàng thời trang… 

Sự kiện khai trương đi kèm ưu đãi đặc biệt hấp dẫn cho khách hàng đến tham quan và trải nghiệm 
mua sắm tại SASCO shop mới. Từ ngày 16/5 đến 25/5, với hóa đơn từ 200.000 đồng, khách hàng được 
tặng 01 chai dầu olive La Española Extra Virgin (500ml) nhập khẩu từ Tây Ban Nha (trị giá 122.000 
đồng).   

Việc khai trương cửa hàng mới đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thương hiệu SASCO Shop tại thị 
trường sân bay: số lượng điểm bán ngày càng tăng; ngành hàng phong phú; nhiều chương trình ưu đãi 
hấp dẫn; dịch vụ đáp ứng nhanh, gọn gàng và thân thiện hơn… tạo môi trường mua sắm thú vị, thoải 
mái cho hành khách. 

Đặc biệt, khi mua sắm tại hệ thống SASCO Shop, hành khách không phải lo ngại các quy định về an 
ninh và an toàn hàng hóa hàng không vì tất cả các sản phẩm của SASCO Shop đều được đóng gói phù 
hợp với quy định vận tải hàng không, tiện lợi cho hành khách mang lên máy bay.  

Hệ thống SASCO Shop là chuỗi cửa hàng kinh doanh bán lẻ bách hóa và hàng lưu niệm, mỹ nghệ của 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) tại Ga Quốc nội và Quốc tế, Sân 
bay Tân Sơn Nhất. Với hơn 30.000 sản phẩm  mang  đậm nét đặc trưng vùng miền Việt Nam, SASCO 
shop mang lại cho hành khách sự lựa chọn phong phú khi cần những món quà nhỏ xinh, ý nghĩa, mang 
đậm bản sắc Việt trong mỗi kỳ du lịch hay đi công tác. 

-Hết- 

 

 

Liên hệ: Dương Thị Trà Giang, (08)-38-448-358 (217), giangdtt@sasco.com.vn 
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