
 

 

HUDA GỬI TRAO 8000 PHẦN QUÀ TẾT NGHĨA TÌNH TỚI CÁC GIA ĐÌNH MIỀN 

TRUNG 

 

 
Thừa Thiên – Huế, ngày 27 tháng 12, 2019 – Với mong muốn mang tới một mùa Tết hạnh 

phúc và ấm áp hơn cho người dân miền Trung, năm nay, thương hiệu bia Huda tiếp tục thực 

hiện chương trình tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. 8.000 phần quà sẽ 

được Huda trao gửi tận tay tới bà con tại 9 tỉnh thành gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi từ ngày 

27/12/2019 đến 08/01/2020. 

Qua gần ba thập kỷ gắn bó cùng mảnh đất miền Trung, người con “đậm tình” Huda luôn nỗ 

lực đồng hành và làm giàu đẹp thêm cuộc sống của người dân quê hương xứ sở. Tiếp nối hành 

trình trao gửi hạnh phúc mỗi dịp Tết đến xuân về, năm nay, thương hiệu bia Huda tiếp tục 

thực hiện chương trình trao tặng quà Tết thường niên đầy ý nghĩa. Chuỗi hoạt động sẽ được 

tổ chức từ ngày 27/12/2019 đến 08/01/2020. 

Với hi vọng lan toả niềm vui và mang một mùa Tết ấm áp tới thêm nhiều bà con miền Trung, 

Xuân Canh Tý 2020, Huda sẽ mang 8.000 phần quà tới 9 tỉnh thành gồm Thanh Hóa, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. 

Mỗi phần quà đều bao gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ được trao gửi tới những gia đình 

có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam… trên dọc dải đất 

miền Trung. 

Xuất phát từ tấm lòng người con nghĩa tình, Huda cũng đưa đến những buổi trao quà các 

gương mặt nổi bật đã tỏa sáng trong chương trình Tìm kiếm tài năng âm nhạc miền Trung – 

Huda Central’s Top Talent 2019. Các giọng ca trẻ đầy nội lực này không chỉ cùng trao tận tay 

bà con những món quà thân tình mà còn mang tới không khí Tết tươi vui, rộn ràng và tràn 

đầy hy vọng bằng lời ca tiếng hát của mình. 

 



 

 

Trao tặng quà tết là hoạt động đặc biệt ý nghĩa trong chiến dịch chào mừng Tết 2020 của 

thương hiệu bia Huda. Cũng trong khuôn khổ chương trình, thương hiệu “Đậm tình miền Trung” 

sẽ tổ chức chuỗi lễ hội “Một vị bia, đậm muôn sắc Tết” với mong muốn tôn vinh nét đẹp của 

lễ hội truyền thống xưa kết hợp hơi thở hiện đại nay, hứa hẹn đem đến một trải nghiệm “du 

xuân” đặc biệt dịp năm mới cho người dân miền Trung. 

Trước đó, trong năm 2019, Huda đã khởi động chương trình CSR dài hạn “Khơi nguồn nước 

sạch vì miền Trung yêu thương” nhằm giúp bà con miền Trung tiếp cận với nguồn nước sạch, 

từ đó họ có thể nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển đời sống kinh tế. Chuỗi ba dự án 

đầu tiên thuộc chương trình đã được thực hiện tại Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Bình và đã hỗ 

trợ hơn 4000 người dân nơi đây giải quyết tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, giảm bớt gánh 

nặng trong đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó, Huda cũng là nhà tài trợ cho chương trình vòng 

tay nhân ái của các đài truyền hình các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị để trao tặng những 

phần quà ý nghĩa tới các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, kêu gọi sự giúp đỡ và tạo 

thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Những hoạt động trên đã một lần nữa khẳng 

định cam kết và quyết tâm đồng hành cùng sự phát triển của mảnh đất và con người miền 

Trung từ thương hiệu bia “đậm tình”, lan tỏa thông điệp tự hào và đầy ý nghĩa: “Huda yêu 

miền Trung”. 

 

 



 

 

*** 
Về Tập đoàn Carlsberg 

Tập đoàn Carlsberg là một trong những tập đoàn sản xuất bia hàng đầu thế giới, với nhiều 

sản phẩm bia và đồ uống. Thương hiệu hàng đầu của chúng tôi - Carlsberg - là một trong 

những nhãn hiệu bia phổ biến nhất trên thế giới. Baltika, Carlsberg và Tuborg nằm trong top 

8 nhãn hiệu lớn nhất ở châu Âu. Hơn 41.000 nhân viên làm việc cho tập đoàn Carlsberg trên 

toàn thế giới, và những sản phẩm của chúng tôi được bán tại hơn 150 thị trường. 

 

Về Carlsberg Việt Nam 

Carlsberg là một trong những công ty đa quốc gia Đan Mạch đầu tiên vào Việt Nam và đầu tư 

lần đầu vào năm 1993. Trong 20 năm đầu tiên, Carlsberg điều hành hoạt động tại Việt Nam 

thông qua Carlsberg Đông Dương. Trong năm 2012 công ty Carlsberg Việt Nam hoàn chỉnh 

được thiết lập với văn phòng và nhà máy tọa lạc tại miền Bắc và Trung của Việt Nam. Các 

thương hiệu của Carlsberg Việt Nam gồm có Carlsberg, Tuborg, Huda, Huda Gold, Huda Ice 

Blast, Halida. 

Để biết thêm thông tin về Carlsberg Việt Nam cũng như các sản phẩm bia, vui lòng truy cập 

www.carlsberggroup.com; www.carlsbergvietnam.vn   

Fanpage Huda Beer: https://www.facebook.com/HudaBeer 
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