
Kịch bản dự kiến quảng cáo 30s  

Tràng Phục Linh Plus 

1. Bối cảnh: Phòng khách - Phục dựng theo bối cảnh phòng khách gia đình bà Mai phim 

“Gạo Nếp Gạo Tẻ”. 

2. Diễn viên: 

- Hồng Vân vai Bà Mai 

- Mai Huỳnh vai ông Vương chồng bà Mai. 

3. Trang phục: Màu sắc đại diện thương hiệu sản phẩm Tràng Phục Linh Plus. Phong 

cách phục trang theo phim Gạo nếp – Gạo Tẻ 

 

STT 
Thời 

lượng 
Hình ảnh Thoại 

1  2s  
Bà Mai (Hồng Vân) ngồi ở ghế sofa, mặt 

nhăn nhó, ôm bụng 

Thực phẩm này không phải là thuốc và 

không có tác dụng thay thế thuốc chữa 

bệnh. 

Tôi đau bụng quá! 

 

2  6s  

Chồng bà Mai đang đọc báo thấy bà ôm 

bụng nhăn nhó, ông liền bỏ tờ báo xuống 

và mắng. Mặt bà Mai xị ra. 

Đó. Bà lo lắng quá cho con cái làm gì? 

Phụ nữ tuổi của bà thường hay căng 

thẳng nên dễ bị co thắt đại tràng. 

 

3  7s  Bà Mai vẫn nhăn nhó và than vãn  

Thôi. Tôi đang đau quá trời, sáng giờ đi 

ngoài mấy lần, bụng còn trướng căng, 

nổi cục cứng lên nữa đây nè. 

4  5s  

Ông chồng đưa hộp Tràng Phục Linh Plus 

cho bà Mai. Ánh mắt bà Mai đầy tò mò và 

ngạc nhiên. 

Đây. Tràng Phục Linh Plus tôi đã mua 

cho bà rồi đó. Chỉ từ 1-2 hộp là êm ngay! 



5  7s  

 

Đồ họa hình ảnh sản phẩm Tràng Phục 

Linh Plus: 

Đồ họa các thành phần thảo dược của sản 

phẩm hiện ra, cuộn vào nhau và tạo thành 

viên nén Tràng Phục Linh Plus, nằm gọn 

trong vỉ rồi bay vào hộp sản phẩm và đóng 

dấu chứng nhận. 

Bà Mai uống viên nén Tràng Phục Linh 

Plus, bà Mai vươn vai sáng khoái, dễ chịu 

(không gian ngoài sân vườn) 

Chạy chữ dưới màn hình:  

Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng trước ăn 

30 phút hoặc sau ăn 1 giờ 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tràng 

Phục Linh Plus – Hỗ trợ cho người bị 

đại tràng co thắt và Hội chứng ruột kích 

thích. Sản phẩm đã được nghiên cứu và 

chứng minh tác dụng 

 

6 3s 

Bà Mai tươi tắn rạng rỡ. 

Hình ảnh đồ họa sản phẩm Tràng Phục 

Linh Plus bay vào cùng các dòng thông tin: 

Tiếp thị bởi Công ty TNHH TPCN 

LOHHA 

Số 79 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, 

quận Ba Đình, Hà Nội 

Sản xuất bởi Công ty TNHH Tư Vấn Y 

Dược Quốc Tế 

Lô 42A2, khu công nghiệp Quang Minh 1, 

Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 

Hotline: 1800 1506 

Tràng Phục Linh Plus tốt gì mà tốt ghê á! 

 

 


