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Tổ chức/ cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 
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CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
                 -----------------

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

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 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
Thực phẩm bổ sung: Phô
mai la vache qui rit con bò
cười
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- Quảng cáo trên truyền hình

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong
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San pham: TPBS: PhO mai Con BO areyi Tura phim: Con BO Cisol 	 1 

Dia chi: L6 D-7J-CN, D-7L2-CN, Khu CN My Pht_pac 3, Huy"On B6n Cat, Binh 
Du'o'ng 
Ngay thang: 17/07/2014 Phien ban: 30s 	(oef9 
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KICH BAN PHIM QUANG CAO 
VITA 2 2014 30S 
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1. Tai mot cong vier) luc xe chi6u, 
bon tre dang chai dtlia trong khi hai 
ngu,61 me chuAn bi thac an xe vai  
trai cay, banh mi va ph6 mai Con 
B6 areyi. 

4. An xong, mot trong nhUng dCra 
tre goi cac ban ra chol tie)) 

VO: Ra lam tip cho xong nao! 

2. Can canh me 

VO: Ra an nao cac con! 

5. Bon tre cOng ti6p tuc lam tha gi 
dO. EXya thi hao hang to ye nhCvng 
hoa tit ng6 nghinh 

3. Bon tre vui ye thif&ng thac Con 
B6 Cty&i. Daa phe't banh mi, dt"ra 
an vOl trai cay, dCra an khong. 

6. B6 ctx6i dOng vien be gai dang 
nhanh nhen cat nhirng to' giay mau... 



7. Nhu'ng dCra khac kheo leo ghep 	8. Bon tre tap hop lai cung TO' vat do 
nhang thanh tre lai vdi nhau 	 len vai... 

9. Thanh qua la mot chiec dieu dOc 
dao that to. Me nhin theo cuol day 
hanh ciVen. 
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10. Nhin theo con dieu va bon tre, 	10a. VO: Chi bie't khong, pho mai 	11. Dong sCpa chay xuong... 
ngt.peyi me nal_ 	 Con Bo Cinfyi mdi rat tot cho tre 

VO: Vi co cong thipc moi 



12a.Quay lai me dang nhay mat 
cling Con Bo ci.pol 

11c. Pho mai dac dAn va tao thanh 
8 mieng tam giac nho. 

12. VO: Vay tip gide minh se them 
pho mai Con B6 Cm:A vao bCpa 
an nhe cho con 

11b. ...tao thanh mot bi6u tuyng 

VO: cling Canxi va Vitamin D 

h a. Cac duting chAt tt:r ttIP hoa vao 
nhau 

VO: b6 sung &Poing chgt Kern va 
Vitamin B12 

11c. DOng su'a d ran trey thanh dung 
phO mai long 

VO: cho tre kh6n 16,n m6i ngay 



12b. Con bo 	nhay mat vai me. 13. Quay lai canh h6p Con B6 cued 13a. Bieu tuvng Cong thU'c mai bat ra 
khoi h6p Con b6 cuVi mai  
Tagline: 
Kh6n Iden - tivng ngay 
Nuoi duteng tiern n5ng 
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