
Kính gửi Quý khách ,
 
Sắc đỏ xanh lễ hội ngập tràn khắp nẻo đường báo hiệu mùa Giáng Sinh đang đến rất gần,
cùng niềm tự hào khi nhìn lại thành quả đạt được trong năm vừa qua.
 
Với Manulife, được Quý khách tin tưởng, hài lòng khi chọn các giải pháp tài chính toàn diện
của Manulife để xây dựng cuộc sống tốt hơn mỗi ngày là thành tựu lớn nhất của chúng tôi.
Manulife kính chúc Quý khách cùng gia đình một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới
2023 an khang, thịnh vượng.
 
Trân trọng,
Manulife Việt Nam



Khuyến mãi cuối năm:
Cùng Manulife bước đến hạnh phúc
 
Từ nay đến hết 31/12/2022, khi tham gia bảo hiểm tại Manulife, Quý khách sẽ cơ cơ hội:

Trúng xe Mercedes-Benz C 200 Advantage 2022
Nhận ngay E-voucher Vàng PNJ trị giá 3.000.000 VND

Tìm hiểu thêm

 

https://www.manulife.com.vn/vi/khuyen-mai/chuong-trinh-khuyen-mai-buoc-den-hanh-phuc.html?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[Newsletter]


Đăng ký ManuConnect - Cơ hội trúng iPhone
series 14
 
Trong tháng 12, khi đăng ký tài khoản trên trang
ManuConnect, Quý khách sẽ có cơ hội:

Trúng iPhone 14 Promax/ Pro.
Trồng 15,000 cây xanh tại Vườn Quốc gia Mũi Cà
Mau. Mỗi khách hàng đăng ký Manulife ID thành
công sẽ tạo nên sự khác biệt cho môi trường,
hướng đến một thế giới tốt hơn.

Hãy cùng Manulife thực hiện sứ mệnh xanh nhé!

Tìm hiểu thêm

 

Bước đến Giáng Sinh, nhận quà từ ManulifeMOVE 

Từ ngày 05/12 - 11/12, hãy nhanh tay vào trang Phần
thưởng trên ManulifeMOVE để nhận ưu đãi voucher
Highlands Coffee trị giá 50K.
Tải ngay MOVE 8.0 và bật chế độ thông báo để "săn" ưu
đãi hấp dẫn từ ManulifeMOVE nhé!

Trải nghiệm MOVE 8.0 ngay!

https://www.manulife.com.vn/vi/khuyen-mai/chuong-trinh-quan-ly-hop-dong-de-dang-nhu-khong-manuconnect.html?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[Newsletter]
https://manulifemove.onelink.me/2nhP/emailcustomer
https://www.youtube.com/watch?v=4Ch6RtqIhOQ?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[Newsletter]


 

Fan cứng trổ tài, tưng bừng nhận lịch 2023

Bạn là fan cứng của Manulife? Bạn hiểu rõ Manulife
như thế nào? Hãy nhanh tay tham gia trả lời các câu hỏi
về Manulife nhé.
500 khách hàng đầu tiên có các đáp án chính xác sẽ
nhận ngay Bộ lịch bàn 2023!
Tham gia ngay tại đây trước ngày 20/12/2022.

 

Hoàn thiện kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực tài chính với
các ebook (sách điện tử) hữu ích cho kế hoạch kiến tạo
tài sản và tích lũy tài chính.

Tải ngay!

https://interacty.me/projects/ae24f06076d63a95
https://interacty.me/projects/ae24f06076d63a95
https://interacty.me/projects/ae24f06076d63a95
https://www.manulife.com.vn/vi/kien-thuc/ebook.html?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[Newsletter]


Để biết thêm thông tin chi tiết
Quý khách vui lòng liên hệ

Đường dây nóng 1900 1776

Địa chỉ 75 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí
Minh

Trang
ManuConnect

www.hopdongcuatoi.manulife.com.vn

Trang web www.manulife.com.vn

Trang Facebook www.facebook.com/ManulifeVietnam

Bạn không muốn nhận thêm email từ Manulife? Vui lòng bấm vào đây

tel:19001776
https://hopdongcuatoi.manulife.com.vn/login
https://www.manulife.com.vn/
http://www.facebook.com/ManulifeVietnam
https://links.iterable.com/e/encryptedUnsubscribe?_r=84e709dc4e784df6ba538140611f959e&_s=TEST_MESSAGE_ID&_t=P5D_sjk3saR0PE05OhixaYpHj9gQKuNz3sVr59G0pitleW-4UGpRgTs3GsSIgsPLKT-RgUkrcLs3kD-KHjSUhelBwZuQuOa02HmVtJgWrng%3D

