
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  
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Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty Ajinomoto Việt Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng
Nai
Điện thoại: 0613 831289      Fax: 0613831288
 

       Nội dung quảng cáo: Theo nội dung maket được duyệt (đính kèm) của tổ chức/
cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.  
Tổ chức/ cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

                 BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
                 -----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014

STT Tên sản phẩm

Số giấy tiếp nhận bản
công bố hợp quy hoặc
số giấy xác nhận công
bố phù hợp quy định
an toàn thực phẩm

Hình thức quảng cáo

1 Hạt nêm Aji ngon Canxi
13277/2014/ATTP-

XNCB
- Quảng cáo trên truyền hình

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



OPTION 2OPTION 2



Kịch bản film quảng cáo hạt nêm Aji ngon canxi  _ 30 giây

Mô tả: Cảnh bố đi làm về nhà 
i đ i b

Mô tả: Cảnh bố cười chào cả nhà Mô tả: Cận cảnh mẹ đang nấu ăn cho cả nhà

Lời thoại: Đói quá đi

với vẻ đói bụng
ô : Cậ c ẹ đ g u c o c

Lời thoại: Mình đã chọn Aji-Ngon mới

Mô tả: Cận cảnh đổ hạt nêm vào nồi 
canh

Mô tả: Cận cảnh gói hạt nêm Aji-ngon 
bổ sung canxi

Mô tả: Cận cảnh mặt nước xương thịt 
đang hầm

Lời thoại: Cho cả nhà mình những bữa thật ngonLời thoại: với Canxi



Kịch bản film quảng cáo hạt nêm Aji ngon canxi  _ 30 giây

Mô tả: Cảnh canh súp dọn ra bàn ăn Mô tả: Cảnh bố nếm thử canh súp Mô tả: Cảnh con nếm canh súp

Lời thoại: Cho anh và con xương thêm chắc khỏe!

p Mô tả: Cảnh con nếm canh súp

Mô tả: Cận cảnh miếng sườn kho xé ra Mô tả: Cận cảnh món sườn kho Mô tả: Cảnh bố ăn miếng sườn



Kịch bản film quảng cáo hạt nêm Aji ngon canxi  _ 30 giây

Mô tả: Cảnh con nếm miếng sườn Mô tả: Cảnh bố thưởng thức món ăn Mô tả: Cảnh cả nhà cùng vui vẻ tạo dáng 

Lời thoại: Vẫn ngon!

ô : C bố ưở g ức ó
ngon lành 

ô : C c cù g vu vẻ ạo d g
khoẻ mạnh 

Lời thoại: thêm tốt cho xương

Mô tả: Cảnh nguyên gói Aji-ngon CanxiMô tả: Cận cảnh logo Canxi trên gói 
Aji-ngon  Mô tả: Logo Ajinomoto

Phụ đề: Cty Ajinomoto Việt Nam, KCN

Lời thoại: 
Aji-Ngon mới với Canxi – Xương thêm Chắc Khỏe, Bữa Càng thêm Ngon

Phụ đề: Cty Ajinomoto Việt Nam, KCN 
Biên Hoà 1, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam. ĐT: (0613) 831 289 – Fax: 
(0613) 836 311
Website: www.ajinomoto.com.vn 
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