
Kính gửi Quý khách ,
 
Manulife Việt Nam tự hào là công ty bảo hiểm nhân thọ Canada đầu tiên tại Việt Nam
luôn sát cánh cùng người dân Việt vượt qua mọi khó khăn thử thách và thắp lửa triệu kỳ
vọng hướng tới cuộc sống vẹn toàn hơn mỗi ngày.
 
Nhân kỷ niệm tròn 23 năm, chúng tôi xin gởi lời cảm ơn trân trọng nhất tới hàng triệu
khách hàng cùng gia đình, và dành tặng những chương trình tri ân ý nghĩa bên dưới bản
tin này!
 
Trân trọng,
Manulife Việt Nam

23 năm tốt đẹp hơn cùng Manulife



23 năm vì một Việt Nam xanh tốt mỗi ngày
 
Chiến dịch Mỗi Email Một Rừng Cây năm 2022 đã khởi động. Ngay hôm nay hãy đăng
ký địa chỉ email để cùng chúng tôi khởi đầu hành trình số hóa bền vững và đóng góp 1
cây xanh vào rừng Bến Én - Thanh Hóa!
 
Thời gian chương trình từ 12/6/2022 - 30/9/2022

Bộ đôi sản phẩm bổ trợ cho thế hệ tương lai
 
Tiếp nối hành trình 23 năm mang tới cuộc sống tốt hơn mỗi ngày,
Manulife Việt Nam sẽ ra mắt bộ đôi sản phẩm bổ trợ lần đầu tiên trên

https://www.manulife.com.vn/vi/khuyen-mai/moi-email-mot-rung-cay.html?utm_source=Iterable&utm_medium=Email&utm_campaign=EmailCampaign2022


thị trường bảo vệ mẹ bầu trong quá trình thai sản và bảo vệ những
bệnh lý nghiêm trọng đặc thù của trẻ em.

Thanh toán phí bảo hiểm nay đã có trên MoMo
 
Phí bảo hiểm của Manulife nay đã có thể được thanh toán bằng
Ví MoMo!
Trải nghiệm ngay thanh toán không chạm qua trang ManuConnect
của Manulife hoặc ứng dụng di động MoMo.

Manulife tròn 23 năm, trăm quà hấp dẫn
 
Nhanh mắt thời 4.0!
Nhanh mắt tìm ngay những dịch vụ số hóa của Manulife được ẩn
giấu trong hình ảnh sau và có cơ hội nhận 230 Voucher Got-it trị
giá 50,000 VNĐ!
 
Thời gian tham gia: trước ngày 30/6/2022.

https://www.manulife.com.vn/vi/san-pham-bo-tro-bao-hiem-nhan-tho/song-khoe-moi-ngay.html
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/service-docs/huong-dan-dong-phi-bh-truc-tuyen-payment-online.pdf
https://interacty.me/projects/37c7671cb65a8393


Hơn thế nữa!!!
 
23 cặp vé xem phim CGV sẽ được tặng cho những khách hàng
may mắn chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhân dịp Manulife tròn 23
năm tại đây.

Bạn có biết Manulife đến từ
Canada?

Tiết kiệm thời gian, quản lý
hợp đồng dễ dàng với
ManuConnect

Vận động mỗi ngày, nhận
thưởng nhiều hơn với
ManulifeMOVE

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.

https://www.facebook.com/ManulifeVietnam/photos/a.448707838507358/5480049525373139/
https://www.manulife.com.vn/vi/ve-chung-toi/ve-manulife.html
https://hopdongcuatoi.manulife.com.vn/login
https://move.onelink.me/c2ts/womenday
https://www.manulife.com.vn/vi/kien-thuc/ebook.html?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[MinigameNewsletter]


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 web
 

 

www.manulife.com.vn/vi/move.html
 

 

 

 

 

Trang Facebook
 

 

www.facebook.com/ManulifeVietnam
 

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

tel:19001776
http://www.manulife.com.vn/vi/move.html
http://www.facebook.com/ManulifeVietnam
https://links.iterable.com/e/encryptedUnsubscribe?_r=84e709dc4e784df6ba538140611f959e&_s=TEST_MESSAGE_ID&_t=P5D_sjk3saR0PE05OhixaYpHj9gQKuNz3sVr59G0pivfq4qVhFAFOG4QSV4b50IH3gZjz7A7ppO7l--9pLrZjqJkRC8aXsF-RwCDkdsHsW8%3D

