
Kính gửi Quý khách hàng ,
 
Với mong muốn là cầu nối đem đến giải pháp tốt nhất, đáp ứng nhu cầu bảo vệ toàn diện
cho Quý khách hàng và người thân yêu, Manulife triển khai chương trình khuyến mãi đặc
biệt “Bước đến hạnh phúc – Mở cửa xế sang”.
 
Từ nay đến ngày 31/12/2022, khi mua hợp đồng mới với tổng phí bảo hiểm thực thu kỳ
đầu của năm đầu tiên từ 30 triệu đồng trở lên và đính kèm tối thiểu 02 sản phẩm bổ trợ,
Quý khách sẽ có:

 



Cơ hội nhận xe Mercedes-Benz
C 200 Avantgarde 2022
Tổng số lượng quà tặng: 3 xe
Với mỗi mã dự thưởng hợp lệ 

E-voucher Vàng PNJ trị giá
3.000.000 đồng
Áp dụng đến hết ngày 30/11/2022

 

Để biết thêm thông tin về Chương trình ưu đãi

Tìm hiểu ngay!

Trân trọng,
Manulife Việt Nam

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


Tinh mắt nhanh tay, nhận ngay lịch 2023

Cùng tìm hiểu về các sản phẩm hữu ích của Manulife
trên Manulife Shop bằng các ghi nhớ và ghép cặp hình
trùng nhau.
500 khách hàng đầu tiên ghép chính xác cặp hình
giống nhau sẽ nhận Bộ lịch bàn 2023!
Tham gia ngay tại đây trước ngày 20/11/2022.

 

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!

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

https://interacty.me/projects/67ace1ee6b7cc071
https://www.manulife.com.vn/vi/kien-thuc/ebook.html?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[Newsletter]
tel:19001776


Trang ManuConnect www.hopdongcuatoi.manulife.com.vn

Trang web www.manulife.com.vn

Trang Facebook www.facebook.com/ManulifeVietnam
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