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Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
---------------------

Địa chỉ: Km 10, Cầu Chui số 5 đại lộ Thăng Long, Thôn Yên Lũng, Xã An Khánh,
Huyện Hoài Đức, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01107/2018/ATTP-XNQC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02432007007

44235/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe AN MIÊN1

Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố
phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

Tên sản phẩm,
hàng hóa,

dịch vụ
STT

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo trên các website
2. Quảng cáo bằng băng rôn
3. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
4. Quảng cáo trên báo chí
5. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
6. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
7. Quảng cáo trên poster, tờ rơi, tờ dán, áp phích, quà tặng, trong nhà thuốc, quầy
kệ, tủ trưng bày. Quảng cáo trên sản phẩm in; trang thông tin điện tử, thiết bị điện
tử; hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo; hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tổ
chức sự kiện, chương trình văn hóa, thể thao; người chuyển tải sản phẩm quảng
cáo, vật thể quảng cáo; quy hoạch quảng cáo ngoài trời.

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá
nhân phù hợp với quy định hiện hành.

#

Trần Việt Nga

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Số HS: 01171/2018/XNQC
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