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THẾ GIỚI

VISION
Hàng Hiệu là một trong những ấn phẩm hàng đầu Việt Nam về phong cách và lối sống cao cấp. Mục
tiêu và tôn chỉ của ấn phẩm là hướng tới độc giả là những bạn đọc có cuộc sống thượng lưu. Họ là
những người thành đạt, có khả năng chi tiêu lớn. Với mục tiêu này, Hàng Hiệu không ngừng đem đến
bạn đọc những cái nhìn sâu sắc, tinh tế và hợp thời với các chuyên trang về thời trang, ẩm thực, văn hoá,
điểm đến. Bên cạnh đó, tạp chí tự hào khi là kênh cập nhật các xu hướng mới nhất cũng như các thông
tin đắt giá nhất về cuộc sống xa xỉ trên thế giới.
Với nguồn thông tin phong phú bậc nhất, Hàng Hiệu sẽ mang bạn đọc tới với những điểm đến tuyệt
vời nhất, giới thiệu các nhà hàng, các kiến thức ẩm thực tinh tế nhất. Hàng Hiệu tự tin với đội ngũ các
nhiếp ảnh gia và các nhân viên sản xuất kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam, những bộ ảnh của tạp chí
luôn khẳng định một nét xa xỉ hiện đại với chính các thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới khi tạo ra
liên tưởng cao, ngạc nhiên mà quen thuộc - đầy thú vị.
Hàng Hiệu tự hào khi mang tới những cơ hội quảng cáo lý tưởng cho các thương hiệu cao cấp cả trong
nước và quốc tế khi tự định vị mình như một sân chơi nổi bật với các sản phẩm cao cấp. Tạp chí là giải
pháp hoàn hảo để truyền tải chính xác thông điệp của thương hiệu tới công chúng.

VISION
Hàng Hiệu is one of the top-leading magazines in Việt Nam covering high end style and lifestyle with
the aims to be the magazine of influential people. Readerships of Hàng Hiệu are those who are successful, pioneering, and sophisticated. For this ambition, Hàng Hiệu defines itself as an insight into luxury
fields such as cuisine, culture, destinations and art. Besides, the Magazine is proud to be the source of
information, news and feature articles on high class life.
With a connection and partnership to and with the first brands on the world, Hàng Hiệu makes it the
book guide for readers on luxury life. With a team of photographers, producers, writers and editors who
have experience in working for and with international brands, Hàng Hiệu photo shoots and articles are
new looks on luxury to not only readers but also the brands themselves.
Hàng Hiệu is proud to represents a great opportunity and outstanding advertising platform for prominent advertisers to reach to a targeted high class readers in a most complicating sending message way.

ĐỘ C GIẢ CỦ A HÀNG HIỆU
READERSHIP

ĐỘC GIẢ
Bạn đọc Hàng Hiệu là những người có tư tưởng cấp tiến, ủng hộ một cách có chọn lọc những
trào lưu mới, khuynh hướng mới, xu hướng mới. Với khả năng tài chính, thành tựu trong công
việc họ là những người biết trân trọng và đánh giá cao các sản phẩm tinh tế, các dịch vụ cao cấp.

READERSHIP
Hàng Hiệu readerships are portraited as those who are pioneering and in advocacy for
tendencies and trends. Thanks to their high financial abilities and advancements in career and
society, they respect and highly appreciate the most high-end and couture goods and services.
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CÁ C CHUYÊN MỤC CỦA HÀNG HIỆU
HÀ NG HIỆU MAGAZINE CONTENTS

NƯỚ C HOA
CHO TÓC
MỘT SỐ BÁO CÁO CHO THẤY, MÙI
HƯƠNG CỦA TÓC NẰM TRONG
NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ
QUYẾN RŨ CỦA MỘT CÔ GÁI.

Nước hoa giống một tình yêu đích thực ở
chỗ nó cần sự mách bảo của con tim hơn
những lời nhỏ to, dèm pha của lý trí. Vậy
nên, đừng cố tìm cho mình một công thức
nước hoa phù hợp. Thay vào đó, hãy học
cách lắng nghe những cảm xúc sâu bên
trong bạn, để hiểu bạn muốn gì - thay
vì bạn cần gì.
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CHRISTIAN DIOR
MISS DIOR
HAIR MIST

SACHAJUAN
PROTECTIVE HAIR
PERFUME

Hoa hoa hồng nước, sữa dừa, hương
bơ caramel, hoắc hương và vani tạo ra
hương thơm khiến bạn khó lòngcưỡng
lại được. Trong khi đó, thành phần
bao gồm một số vitamin và khoáng
chất khác giúp tóc ngăn chặn quá
trình rụng tóc, và phai màu tóc do tác
động tự nhiên.

Một trong những hương thơm đặc biệt
của nhà Dior – Miss Dior đã được phát
triển mở rộng để dành cho tóc, với note
mùi nữ tính gợi cảm đặc trưng cùng sự
sang trọng, quyến rũ thường thấy. Các
note mùi chính đến từ cam bergamot,
hoa nhài Ai Cập, hoa hồng, xạ hương và
hoắc hương Indonesia.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một sản
phẩm hương thơm, Sachajuan còn
giúp bảo vệ mái tóc và những ảnh
hưởng từ hoạt động ngoài trời, giúp
mái tóc tránh xa khỏi những tác động
từ tia cực tím. Sachajuan có hương
đặc trưng mang mùi hương hoa trái
cây với note hương đầu có mùi vải,
táo xanh và hương thơm dịu nhẹ của
đào, hoa hồng. Hương ylang ylang
cũng được sử dụng. Note mùi chính
đến từ hoắc hương, gỗ tuyết tùng và
xạ hương trắng.

BY R E D O BL ANC H E
Một trong 3 loại nước hoa dành cho
tóc từ Byrdo – hai trong số đó là Gypsy
Water và Bal d’Afrique – Blanche là
loại nước hoa dành cho tóc được Ben
Gorham lấy cảm hứng từ sự thuần
khiết của màu trắng. Mùi hương thơm
mát, sảng khoái được tạo nên từ hoa
hồng trắng, hoa mẫu đơn, violet và
hương gỗ vàng.

Một chuyên mục mang tới cho bạn
những góc nhìn sâu sắc và hợp thời
về thời trang và làm đẹp. Bên cạnh
các bài viết cập nhật xu thế, chuyên
mục cũng giới thiệu những ý tưởng
mới lạ về thời trang và làm đẹp.

WATCH & JEWELRY
Một chuyên mục khai thác những
vấn đề chuyên sâu về thế giới trang
sức và đồng hồ.

DESIGN ARCHITECTURE
Đây là một chuyên mục mang tới
cho bạn đọc những góc nhìn thú vị
về nội thất và các thiết kế kiến trúc
danh tiếng trên thế giới và Việt Nam.

ART
Chuyên mục Art sẽ mang tới cho bạn
đọc những góc nhìn thú vị về nghệ
thuật với những chân dung, những
khuynh hướng của thế giới nghệ
thuật.

LIFESTYLE
Một chuyên mục giới thiệu với bạn
đọc lối sống cao cấp và hiện đại qua
những trang và bài viết về các thiết
bị điện tử, đồ công nghệ và nghệ
thuật thưởng thức.
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Để thổi bùng những cảm xúc đó, để tưới
tắm bạn trong những xúc cảm mãnh liệt,
các nhà pha chế nước hoa đã phát triển
một dòng hương phẩm mới: Nước hoa
dành cho tóc. Đi đầu trong khuynh hướng
này là những cái tên luôn làm run rẩy mọi
con tim của giới mộ điệu: Dior, Chanel
Thierry Mugler…

FASHION & BEAUTY

3

S H O W BE A UT Y
D E C A D E NC E H A I R
FR AG R A NC E

EMPORIO
ARMANI

SHAPES
OF THE FuTuRE
Mùa mốt Xuân Hè 2015 đang chứng kiến những cuộc bứt phá mới về
khuynh hướng thiết kế khi Riccardo Tisci lấy cảm hứng từ những bộ
sưu tập đầu tay của mình cho Givenchy; Junya Watanabe tạo ra một
cuộc chơi không tưởng của những kiểu cách đáp vải lâu đời của Nhật
Bản. Trong khi đó, Emporio Armani lại rất biết cách lấy lòng giới trẻ
với những hoạ tiết và tông màu monochrome hiện đại.
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O R I BE C Ô T E D ’ A Z UR
E AU D E PAR FUM

CHANEL CHANCE
HAIR MIST

Mùi hương đặc trưng của dòng sản
phẩm tạo kiểu và chăm sóc tóc của
oribe đặc trưng và được yêu thích tới
mức hãng đã quyết định phát triển
riêng mùi hương này thành một dòng
nước hoa. Cũng như các hương phẩm
khác dành cho cơ thể, note hương
chính của Cote d’ Azur là sự kết hợp
của hương thơm cam quýt bergamot,
hoa huệ, hoa nhài, chanh và cam.

Không cần dùng quá nhiều từ ngữ để
mô tả về sản phẩm dành cho tóc từ
nhà Chanel. Đây sẽ là một sản phẩm
tuyệt vời nếu như bạn ưa thích những
hương thơm nhẹ nhàng. Note hương
chính bao gồm hương từ hoa nhài,
hạt tiêu hồng, hổ phách cùng một số
loại hoa khác mang lại mùi hương nhẹ
nhàng, gợi cảm.

Hoàn toàn không ngoa khi nói BST Xuân Hè của Emporio Armani là điển hình tiêu biểu của
phong cách Avant Garde Lịch Lãm. Với vô số đường kẻ ngang, dọc, với vô số các mẫu thiết kế
để khách hàng không thể nào không tìm được một bộ ưng ý – được trình diễn bởi những người
mẫu đậm nét Á Đông, định hướng của BST rất rõ ràng. Cả BST mang tông màu monochrome tối
hướng tới sự hiện đại và bứt phá vào tương lai.Có thể nói ở Emporio Armani, từ mùa này sang
mùa khác, tính hiện đại và tương lai thể hiện rõ nhất qua những đường nét cắt cúp, may đo mang
tính cách mạng: những chiếc áo bomber, áo biker, áo khoác cắt ngắn, quần gấu cao và cả những
đôi giày xỏ đế dày. Càng đặc biệt hơn là các thiết kế với những đường kẻ graphic, cùng với các
đường cắt xéo, vá đan xen màu đen trắng trên áo khoác da mỏng. Chẳng phải rằng chỉ cách đây
không lâu, nhữngngười đàn ông tinh tế của thành thị không bao giờ mặc quần soóc ra đường?
Nhưng chắc chắn sau BST này, cả Milan sẽ tràn ngập những đôi chân săn chắc nhất khoe mẽ qua
những kiểu quần mà Armani vừa giới thiệu.

FASHION & BEAUTY
A special category specializing on
Fashion and Beaty trends and issues.
A fashion bible for fashionista.

WATCH & JEWELRY
A special category specializing on
Watch and Jewellery trends and
issues.
A guide book for watch and
jewellery connoissieur.

DESIGN - ARCHITECTURE
A special category specializing on
Design and Architecture trends and
issues. A source for those who desire
to be updated newest and trendiest
things and designs.

ART

GIVENCHY
Hãy lướt Instagram và bạn sẽ nhận được cả triệu nhận định về bộ sưu tập của
Riccardo Tisci cho Givenchy mùa mốt Xuân Hè 2015: Chất gypsy; Cảm hứng từ Trò
chơi vương quyền, Nữ anh hùng Joan of Arc. Tuy nhiên, một ý kiến mà tất cả mọi
người cùng chia sẻ đó là sự sexy gợi cảm.
Nếu là một fan hâm mộ của ông, bạn sẽ không quên, trong những năm gần đây,
sự quan tâm của Tisci đang dịch chuyển và hướng tới phong cách thời trang đường
phố nhiều hơn. Tuy nhiên, điểm đặc biệt thú vị là Tisci đã khéo léo kết hợp được cái
chất đường phố đó với sự gợi cảm. Ông giới thiệu một chiếc váy đen với một chi tiết
trang trí dạng kiểu buộc dây ở giữa ngực, kết hợp với chiếc váy đen này là một đôi
boot da cao, hở ngón với chi tiết trang trí kiểu lace up được lặp lại nơi ngực. Điểm
đặc biệt thứ hai của bộ sưu tập sau sự gợi cảm, sexy là cách tạo tra chúng – cầu kỳ
như thể những trang phục này được tạo ra bởi những người thợ Haute Couture
của hãng. Những chiếc áo khoác trắng và đen được trang trí cầu kỳ và tỉ mẩn.
Những chất liệu được kết hợp với nhau theo cách gần như không thể da rập và ren.
Về cảm hứng sáng tạo của bộ sưu tập, Tisci chia sẻ, ông đã lấy cảm hứng từ những
bộ trang phục truyền thống của vùng Tyrolean ở dãy Alps; trò chơi pinball – đây
là lý do giải thích cho việc tại sao những người mẫu lại đi theo đường zigzag qua
các quan khách; và cuối cùng là những ngày đầu tiên ông ở Givenchy. “Vào những
ngày đâu, khi tôi mới bắt đầu, những thiết kế của tôi mạnh mẽ và gợi cảm hơn.
Tôi có cảm giác như những người phụ nữ hiện nay đang trách móc tôi vì đó là
điều tôi đã bỏ lỡ ở bộ sưu tập của mình. Đó chính là lý do tại sao bộ sưu tập mùa
này lại có phong cách như vậy.”

A special category specializing on
Lifestye trends and issues.
A guide book on wine, travel,
destinations and cultures.

Năm 2013, Anderson được bổ nhiệm làm Giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời
trang và đồ da thuộc nổi tiếng Tây Ban Nha. Những việc anh làm trong khoảng 12
tháng sau đó là giám sát thiết kế lại logo cho thương hiệu và dựng lên một nhóm
các nhà thiết kế trẻ, xem xét lại thiết kế của các cửa hàng, lên kế hoạch quảng cáo.
Trước quan điểm rằng nhận thức về sự xa xỉ và di sản có thể trở thành gánh nặng đối
với các nhà thiết kế trẻ khi họ làm việc cho một thương hiệu danh tiếng như Loewe,
J.W.Anderson chia sẻ anh tin vào những thiết kế thuần khiết và rằng anh muốn nhìn
thấy hình ảnh những phụ nữ trẻ, đi lại trên bờ biển trong những bộ quần áo hợp thời.
Và kết quả là một bộ sưu tập ấn tượng được tạo ra bởi việc hòa trộn những câu chuyện
thánh thi với quan điểm mỹ học hiện đại, của cái hỗn mang tiền sử thuở bình minh
nhân loại với sự chính xác đương đại. Dường như bộ sưu tập là một cuộc chơi với
những lớp lang và những đường xếp nếp. Mở đầu bộ sưu tập, người mẫu bước ra trong
bộ trang phục với các xếp lớp như thể chúng được tạo ra bởi một thợ săn, hay đúng
hơn là một cô nàng thổ dân ngày hôm qua còn ở trong rừng nhưng hôm nay đã được
đặt vào giữa New York hoa lệ. Các thiết kế sau đó của J.W.Anderson đã cho thấy một
sự biến chuyển lớn, nó hiện đại hơn, bớt mang tính phá cách nhưng không vì thế mà
hoàn toàn mất đi cái chất hoang dã, nguyên thủy của thiết kế ban đầu. Với bộ sưu tập
này, dải màu được lựa chọn khá rộng nhưng màu camel vẫn là màu chủ đạo. Những
đáp da (giả da) mang ấn tượng về sự nguyên thủy và ban sơ chính là điều mà bộ sưu
tập mang tới cho giới mộ điệu.

Yohji
Yamamoto

A special category specializing on
Art trends and issues.

LIFESTYLE

LOEWE

Yohji Yamamoto được biết đến với một tinh thần thiết kế tiên phong (avant-garde)
trong thời trang. Những thiết kế oversized (quá khổ) đặc trưng của ông thường có màu
đen và được thực hiện kiểu xếp nếp với rất những loại chất liệu khác nhau. Một điểm
thú vị khác nữa trong các mẫu thiết kế trang phục của Yamamoto là mặc dù chúng là
điển hình của sự kết hợp với những lớp lang, tà vạt (một số người ác cảm có thể gọi đây
là sự kết hợp tùy tiện) nhưng chúng vẫn rất thoải mái, tiện dụng, chic và mang tới một
cảm giác thanh lịch lạ lẫm. Cũng không ngoa khi nói Yamamoto đã mang tới cho thế
giới một lối ăn vận trang phục hoàn toàn khác biệt. Những bộ sưu tập đầu tiên của ông
gồm những chiếc váy vải cotton và vải linen được lấy cảm hứng từ những trang phục
phương Đông và các chi tiết được lấy cảm hứng từ những bộ kimono truyền thống.
Hai dòng sản phẩm chính của Yohji Yamamoto là Yohji Yamamoto và Y’s được giới
thiệu và bày bán trong những trung tâm thương mại danh tiếng nhất trên khắp thế
giới. Và trong năm 2007, công ty báo cáo doanh số đạt mức trên $100 triệu. Các dòng
sản phẩm khác của Yamamoto gồm có Pour Homme, Costume d’Homme và dòng sản
phẩm mở rộng với tên gọi rất đặc biệt Coming Soon.
Nhà thiết kế đã hợp tác giới thiệu các sản phẩm, thực hiện các bộ sưu tập và các dòng
sản phẩm với một danh sách các thương hiệu khác. Trong đó gồm có Adidas (Y-3),
Hermès, Mikimoto và Mandarina Duck. Ông cũng đã hợp tác với các nghệ sỹ như
Tina Turner, Sir Elton John, Placebo, Takeshi Kitano, Pina Bausch và Heiner Müller.

Sinh ra ở Tokyo, Yamamoto đã tốt
nghiệp Luật khoa, Đại học Keio vào
năm 1966. Ông đã học thêm ngành
thiết kế thời trang ở trường cao đẳng
Bunka Fashion College và nhận bằng
vào năm 1969. Ông là một trong
những nhà thiết kế hiếm hoi được
xem là bậc thầy về cắt may, có tên
tuổi được xếp cạnh những huyền
thoại của làng thời trang thế giới
Madeleine Vionnet – người đã giới
thiệu với thế giới kỹ thuật cắt chéo go.
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Thiết kế của Ward hướng tới một
cuộc chơi giữa những bề mặt và
các góc cạnh. Bề mặt của kim loại
cũng được xử lý để có thể phản
chiếu ánh sáng. Do vậy, mỗi thiết
của Ward luôn đặc biệt và có được
những dấu ấn thú vị riêng.

Ferrari 488 GTB đang là cái đích đến của các tay chơi
hàng hiệu khi là kẻ thay thế hoàn hảo cho Ferrari 458!

NEW JEWELLED GEOMETRY
TRANG SỨC ĐIÊU KHẮC CỦA JO HAYES WARD

Nghệ nhân kim hoàn Jo Hayes Ward nổi tiếng bởi khả năng xử lý các bề mặt hình học trong thiết kế
các mẫu trang sức của mình. Cô chuyên sử dụng những khối hình vuông, hình lục giác và các khối
rubic kim loại quý như vàng và bạc để tạo ra những chiếc nhẫn, những chiếc hoa tai với một bề mặt
thật đặc trưng. Kết quả của sự hợp tác và phối ngẫu đầy sáng tạo giữa kiến trúc và nghệ thuật chế tác
trang sức này là những thiết kế mang âm hưởng và cảm hứng của các đô thị hiện đại. Chính bản thân
nhà thiết kế cũng chia sẻ, rất nhiều cảm hứng của cô tới từ London, tới từ cách sắp đặt của các toà nhà
và những đường skyline. Khi đeo một món trang sức của Jo Hayes Ward trên tay, có cảm giác như
đang mang theo một thành phố, hoặc một tiểu thế giới.
Một điểm đặc biệt nữa của Jo Hayes Ward là khả năng chơi với những loại đá khác nhau của cô và
đó cũng chính là xu hướng mới của ngành chế tác trang sức. Hay nếu với một vài thương hiệu chế tác
trang sức lâu năm và lâu đời, một món trang sức phải được thiết kế dựa trên một viên đá đặc biệt (đặc
biệt đồng nghĩa với quý và hiếm), Jo Hayes Ward lại có xu hướng chơi với những viên đá không hoàn
thiện mang theo các bao hạt. Cô chia sẻ: “Mọi người đang cởi mở hơn với vẻ đẹp phi truyền thống.
Với những viên đá khác nhau, tôi sẽ có những cách xử lý khác nhau.”
Điểm đặc biệt cuối cùng là tất cả những thiết kế của Ward đều được thực hiện thủ công và mất rất
nhiều bước để có thể cho ra đời một mẫu trang sức. Bởi mỗi bước thực hiện đó là một bước xử lý chất
liệu để cho thiết kế có thể sáng hơn, đẹp hơn và cầu kỳ hơn.
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errari 488 GTB, động cơ tăng áp, đang là mẫu xe
lựa chọn thay thế cho 458 Italia. Ngay từ khi được
giới thiệu, 488 GTB đã tự chứng minh là một hàng
“nóng” khi gây ra khá nhiều tranh cãi với hệ thống
tăng áp cho một mẫu mid-engine. Bởi không ai có thể
phủ nhận việc mẫu xe từng được xem là mạnh nhất của
Ferrari (458 – cũng là một mẫu mid-engine) sở hữu một
động cơ và công suất hoàn hảo với các thông số cụ thể
sau 9.000rpm, 605 mã lực, động cơ 4,5l mà không cần
tăng áp. Tuy nhiên, bản thân người viết cho rằng, bất
kỳ cải tiến nào giúp chiếc xe tốt hơn đều cần thiết, vậy
chẳng hà cớ gì đưa thêm hệ thống turbocharge vào
Ferrari 488 GTB lại không tốt!?
Có lẽ nên chăng hãy bắt đầu từ động cơ xe. Ferrari
488 GTB sở hữu một động cơ 3092cc, V8, tăng áp kép
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với công suất 661 mã lực, lực xoắn 457lb. Dung tích của
động cơ dưới 04l hẳn nhiên là một ưu thế trên thị trường
thế giới. Bởi với một số quốc gia, những chiếc xe có dung
tích động cơ dưới 04l sẽ được một số ưu đãi nhất định
về thuế. Xe có trọng lượng 1.370kg nhẹ hơn bản chuẩn
458 khoảng 10kg. Trọng lượng này khi kết hợp với công
suất của động cơ sẽ là một thế mạnh vượt bậc. Một điểm
khác cũng rất đáng chú ý với động cơ của 488 GTB là mức
giảm lượng khí CO2 so với các chỉ số cũ khoảng 15% một bằng chứng cho thấy Ferrari đang ngày càng quan
tâm tới việc trở nên thân thiện với thị trường hơn.
Có thể nói 488 GTB là một bước nhảy vọt của Ferrari.
“Ngựa” đã không chỉ rút kinh nghiệm từ những mẫu xe
trước đó của mình (458 và California T) mà còn của cả các
hãng xe khác và mẫu xe khác như 650S của McLaren. Kết

quả là chúng ta không chỉ có một bộ máy động cơ ưu
việt với tiếng máy nổ giòn giã, và “chất” hơn nhiều so
với California T. Thông cáo báo chí của hãng tuyên bố:
“Chúng tôi đặc biệt lưu tâm tới việc hoàn thiện tiếng
máy của 488 GTB, tạo ra một tiếng máy đầy đặn, rõ và
nổi bật, hoàn mỹ như bất kỳ động cơ ở bất kỳ chiếc xe
nào của hãng.”
Cũng không thể không nói tới hệ thống số và chuyển
động của 488 GTB. Xe sử dụng hộp số ly hợp kép 07 cấp,
được nâng cấp từ hộp số 458 Italia. Ngoài ra, hãng còn
đưa vào xe cùng một công nghệ kiểm soát mô-men xoắn
biến thiên với công nghệ được sử dụng trong các mẫu
LaFerrari: Variable Torque Management giúp xe đạt được
mô-men xoắn lớn ở mức vòng tua thấp. 488 GTB có khả
năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 3.0 giây (cùng một tốc

độ với 458 Speciale). Xe đạt tốc độ 200km/h trong 8,3
giây nhanh hơn 458 Special 0,8 giây. Tốc độ tối đa của xe
vào khoảng 329,9km/h. Những số liệu này tương tự với
khối động cơ 642 mã lực McLaren 650. Thời gian xe chạy
hết một vòng đường thử nghiệm Fiorano của Ferrari là 1
phút 23 giây, nhanh hơn 2 giây so với Ferrari 458 Italia và
ngang ngửa với Ferrari 458 Speciale.
Ngoài những công nghệ mới, Ferrari 488 GTB còn được
trau chuốt ngoại hình. Điểm khác biệt có thể thấy ở hệ
thống đèn pha được thiết kế lại, các cửa hút khí bên sườn
mở rộng, nắp ca-pô cứng cáp nhờ những đường gân
dọc. Đèn hậu được thiết kế lại cùng hệ thống ống xả kép
mới. Nội thất của 488 GTB cũng đã được tinh chỉnh so với
458 Italia, ghế da thể thao có các lỗ thông khí phía dưới.
Hệ thống thông tin giải trí hướng tới người lái.
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DAY NIGHT

GOAT

BLANCPAIN

SARCAR

Xu hướng trong những năm gần đây của ngành công nghiệp đồng hồ là giới thiệu những
mẫu đồng hồ lấy cảm hứng từ năm Âm Lịch của người phương Đông. Chúng ta đã có những
chiếc đồng hồ với mặt số hình Ngựa cho năm Ngọ, hình Rắn cho năm Tỵ. Và chúng ta lại
có những mẫu đồng hồ hình Dê (hoặc Cừu) cho năm Mùi. Năm nay, Sarcar cũng giới thiệu
những mẫu đồng hồ có mặt số lấy cảm hứng từ Dê nhưng khác với các hãng như Vacheron
Constantin hay Jaquet Droz, mặt số hình Dê của hãng không phải tới từ phương Đông mà
tới từ chính đất nước Thuỵ Sỹ.
Chúng ta đều biết mỗi khi đề cập tới Thuỵ Sỹ, chúng ta sẽ nghĩ tới chocolate, bò, sữa, núi và
hồ. Tuy nhiên, đó chưa hoàn toàn phải là một “bức tranh” về đát nước Thuỵ Sỹ. Không nhiều
người – thậm chí ngay cả người Thuỵ Sỹ - biết rằng ở vùng cao nguyên ở đất nước này, có những
loài chim và thú trong hàng thập kỷ nay đang tồn tại trong cái giá rét và khắc nghiệt của mùa
đông. Một trong số đó là loài Dê Núi có nguồn gốc từ vùng cao nguyên St. Gallen của Thuỵ Sỹ
và chúng đang ở bên bờ vực của sự tuyệt chủng khi số lượng rơi xuống còn dưới 1.000 con. Rất
may, loài dê này đã thu hút được sự chú ý của Quỹ Bảo Tồn Thuỵ Sỹ và hiện nay đang được tổ
chức Booted Goat Breeders Club ở Thuỵ Sỹ gây giống lại. Để góp phần bảo vệ loài dê quý hiếm
này và cũng là tôn vinh những nỗ lực của tổ chức Booted Goat Breeders Club, những người thợ
chế tác bậc thầy của Sarcar đã tạo ra 02 mẫu đồng hồ Goat cho sự kiện Basel 2015 là Carrousel
Micro-Painting Goat và La Magic Moon – Goat.

Được trang bị một bộ máy đặc biệt và độc quyền, với khả năng tích hợp hai cơ chế hiển thị
giờ tách biệt, mẫu đồng hồ Day Night này của Blancpain là một trong những điểm nhấn của
sự kiện Baselworld 2015. Được biết với mẫu đồng hồ dành cho nữ này, Blancpain đã không
chỉ đầu tư vào các kỹ nghệ chế tác trang trí tinh xảo mà hãng còn đặc biệt phát triển một loại
máy riêng cho đồng hồ. Cơ chế hoạt động phức tạp của bộ máy đồng hồ có thể nhìn thấy
qua kính sapphire ở mặt sau.
Mặt số của đồng hồ được thực hiện với chất liệu xà cừ, được chia thành 03 phần tách biệt với
04 cấp độ. Đĩa (disk) của đồng hồ mỗi ngày sẽ chuyển 02 lần. Thời gian mỗi lần chuyển khoảng
04 phút. Để tạo ra mẫu đồng hồ này, người ta đã phải nhờ tới rất nhiều kỹ thuật chế tác phức
tạp khác nhau. Chi tiết mặt trăng của đồng hồ được khảm nạm 50 viên kim cương. Trong khi
đó chi tiết mặt trời được khảm nạm 50 viên sapphire màu vàng.

PRADA AOYAMA EPICENTER
Là đơn đặt hàng của Prada dành cho nhóm kiến trúc sư đoạt giải Pritzker danh
giá, Prada Aoyama Epicenter là công trình giúp mang khái niệm thời trang và kiến
trúc tiến lại gần với nhau hơn!

WINE

WINE

TRẮNG, ĐỎ, HỒNG…?
Uống vang là một nghệ thuật mà để nắm vững nó bạn phải không ngừng đào
sâu, tìm kiếm và học hỏi. Nhưng chính trên con đường tìm tòi những kiến thức
về vang đó, bạn cũng tiến dần tới cái đích hoàn thiện mình!

C

húng ta biết rất nhiều người uống vang, và luôn nói về vang, thậm chí huênh
hoang về vang nhưng thực tế chẳng biết gì về vang. Những người này hoàn
toàn không khó để nhận ra, họ sẽ là những người luôn đòi những chai vang đỏ
phải được ướp lạnh trong các xô đá trong khi ngoài trời thì đã quá lạnh; uống
champagne thì buộc phải trong ly flute; và họ sẽ thậm chí dè bỉu nếu ai đó ngỏ ý muốn chắt
vang trắng. Dễ hiểu thôi – ai trong số chúng ta chẳng từng như vậy. Tuy nhiên, vẫn phải
nói dù hiểu biết và nắm vững thông tin về rượu vang không phải là điều kiện tiên quyết để
thưởng thức vang, nhưng nắm vững các thông tin cơ bản về vang có thể giúp bạn chọn vang
dễ dàng hơn cũng như tận hưởng những thú vị tới từ những ly vang.

VANG ĐƯỢC LÀM RA
THẾ NÀO?
Về cơ bản, không có gì là quá đặc biệt ngoại
trừ một loại nước quả được lên men. Công
thức làm ra vang cụ thể như sau. Người ta
sẽ sử dụng một lượng lớn nho chín – tất
nhiên có thể thay thế bằng những loại quả
khác như phúc bồn tử hay bất kỳ loại quả
nào khác nhưng 99,99% vang trên thế giới
được làm từ nho bởi nho là loại quả tốt
nhất để làm vang. Bước kế tiếp, người ta sẽ
cho nho vào trong một chiếc bồn và nghiền
nát chúng để lấy nước quả - trước đây đã
từng có thời gian việc nghiền này được thực
hiện bằng chân. Nghe có vẻ khá đơn giản
nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.
Chỉ nội việc chọn nho đã là một công đoạn
đầy phức tạp. Để làm ra những loại vang
ngon, người ta buộc phải chọn nho thủ
công thay vì dùng máy. Khi chọn nho, cũng
cần tránh làm mất đi lớp phấn bao quanh
quả
là một thành phần quan trọng
nho bởi lớp phấn này cũng

trong việc ủ rượu. Chưa kể tới việc một số loại

đòi hỏi nho phải được hái trong thời điểm
vẫn còn ban đêm khi thời tiết vẫn còn lạnh
cóng để khi ép, nghiền lấy nước, chỉ những
giọt ngon ngọt nhất của quả nho được tiết
ra. Vâng – có lẽ bạn đã đoán được tôi đang
nói tới loại vang nào: Ice Wine.
Bước tiếp theo là chờ đợi. Lúc này, men
hay các vi sinh vật đơn bào sống tự nhiên
trong vườn nho và trên quả nho sẽ tiếp xúc
với lượng đường có trong nước nho ép và
dần dần biến đổi lượng đường này thành
cồn. Các vi sinh vật này cùng lúc cũng sản
sinh ra carbon dioxide (CO2) vào không
khí. Khi các vi sinh vật hoàn thiện công
việc chuyển hoá, nước nho sẽ trở thành
rượu. Đường không còn ở trong vang nữa,
thay vào đó chỉ còn cồn. Vậy nên, quả nho
càng chín và càng ngọt, cồn sẽ càng cao.
Nghe thật đơn giản? Nhưng một lần nữa,
nếu chỉ giản đơn như vậy thì chúng ta ai
cũng có thể làm vang và hoàn toàn không
phải đến mức một tiến sỹ người Việt đang
làm việc cho World Bank nhưng muốn trở
cần

thành một người làm vang phải tham gia
vô số kỳ thi để trở thành một nông dân.
Cô là người Việt đầu tiên làm vang trên thế
giới và đã giới thiệu loại vang có tên Tâm ở
khách sạn JW Marriot.
Trong quá trình lên men, những nghệ
nhân làm vang sẽ tuỳ thuộc vào những
mong muốn của bản thân đối với mùi vị
của loại vang mà họ sản xuất để đưa ra
các lựa chọn về thùng chứa. Những lựa
chọn này khác nhau từ kích cỡ, chất liệu
vỏ thùng. Thép không gỉ và thùng gỗ sồi là
02 chất liệu được ưa thích nhất. Như đã nói
ở trên, mỗi lựa chọn khác nhau sẽ dẫn tới
những mùi vị khác nhau. Thậm chí ngay cả
khi chất liệu thùng chứa cùng là thùng gỗ
sồi, nhưng loại gỗ sồi khác nhau (02 loại gỗ
sồi được ưa dùng nhất là Pháp và Mỹ), hoặc
kích thước của các ván nẹp khác nhau cũng
dẫn tới những mùi vị khác nhau. Vậy nên
khó có 02 loại vang có hương vị như nhau.

Được biết với công trình này, nhóm thiết kế người Thụy Sỹ đã quyết định tập trung vào
không gian thẳng đứng và tạo ra những không gian giống như những quảng trường công
cộng ở châu Âu ở chính bên trong tòa nhà. Do hình dáng của tòa nhà bị ảnh hưởng bởi
không gian xung quanh, nên từ những góc khác nhau, tòa nhà sẽ có những hình dáng khác
nhau. Nó có thể là hình một viên pha lê hoặc hình một tòa nhà cổ, với chiếc mái hình yên
ngựa. Nhờ những ô cửa kính ở dạng quả trám lồi mà không gian bên trong sẽ luôn thay đổi.
Cấu trúc mang phong cách điêu khắc của tòa nhà càng được làm nổi bật. Những người khách
du lịch khi đi qua cửa hàng sẽ nhìn thấy những thay đổi bên trong giống như những cảnh
trong một bộ phim lãng mạn. Và ngược lại những người khách ở bên trong cửa hàng sẽ thấy
thành phố thay đổi qua “lăng kính của Prada”. Một ý tưởng vô cùng lãng mạn, một ẩn dụ về
cách tiếp cận của một thương hiệu châu Âu với một thành phố bảo thủ của châu Á, một cách
lý tưởng để trở thành một phần quan trọng của thành phố. Tuy nhiên, ý nghĩa của những
quả trám lồi không chỉ dừng lại ở đó, thực tế về mặt kế cấu xây dựng nó còn có tác dụng giúp
chống đỡ cho trần của các tầng của tòa nhà.

THE SWAN
Thiết kế mang tính biểu tượng của ARNE JACOBSEN

Chiếc ghế Swan (ghế Thiên Nga) này được thiết kế bởi nhà thiết kế, kiến trúc
sư Arne Jacobsen vào năm 1958 cho khách sạn danh tiếng Radisson SAS Royal
Hotel ở Copenhagen. Ghế được sản xuất bởi công ty sản xuất đồ nội thất Đan
Mạch Fritz Hansen. Cùng với chiếc ghế Swan này, Jacobsen cũng đã phát triển
chiếc ghế Egg (ghế Trứng) và những món đồ nội thất khác như Drop. Hiện nay
chiếc ghế Swan vẫn còn được sản xuất. Jacobsen không chỉ sử dụng ghế Swan
cho khách sạn SAS Royal Hotel mà còn sử dụng cho các dự án khác như Ngân
hàng Quốc gian Danmarks. Được biết, cho tới nay, ghế vẫn còn được công ty
Fritz Hansen sản xuất. Ghế được thực hiện với các chất liệu da và vải bọc khác
nhau. Tuy nhiên phần chân đế luôn được tạo hình ngôi sao 04 cánh với chất
liệu là nhôm đánh bóng.

BẢ NG GIÁ QUẢNG CÁO
A DVERTISING RATE CARD

[ Giá chưa bao gồm VAT/ Prices are exclusive of VAT]

TRANG CHuẨN/ STANDAR PLACEmENT
TRANG CHUẨN PHẢI / TRÁI
STANDARD RIGHT-HAND/LEFT-HAND PAGE
Bleed size: 216 x 291 mm
Display: 206 x 281 mm
VNĐ 45.000.000

TRANG ĐÔI CHUẨN
STANDARD DOUBLE-PAGE-SPREAD
Bleed size: 426 x 291 mm
Display: 416 x 281 mm
VNĐ 90.000.000

1/4 TRANG CHUẨN
1/4 STANDARD PAGE
Bleed size: 216 x 72 mm
Display : 206 x 62 mm
VNĐ 20.000.000

2/3 TRANG CHUẨN (DỌC/NGANG)
2/3 STANDARD PAGE (VERTICAL/HORIZONTAL)
Bleed size: 216 x 291 mm
Display: 206 x 281 mm
VNĐ 34.000.000

1/2 TRANG CHUẨN DỌC / NGANG
STANDARD HAFT PAGE VERTICAL / HORIZONTAL
Bleed size: 105 x 291 mm / 216 x 146 mm
Display: 95 x 281 mm / 206 x 136 mm
VNĐ 30.000.000

1/3 TRANG CHUẨN DỌC / NGANG
1/3 STANDARD PAGE VERTICAL / HORIZONTAL
Bleed size: 71 x 291 mm / 216 x 97 mm
Display : 61 x 281 mm / 206 x 87 mm
VNĐ 24.000.000

TRANG ĐẶC BIỆT/ SPECIAL PLACEmENT

Bleed size: 216x291 mm
Display : 206x281 mm

Bleed size: 426x291 mm
Display : 416x281 mm

Bleed size: 216 x 291 mm
Display : 206 x 281mm

TRANG BÌA GẬP NGOÀI
REVERSE GATE FOLD
VNĐ 150.000.000

TRANG ĐÔI ĐẦU TIÊN
FIRST DOUBLE PAGE SPREAD
VNĐ 130.000.000

TRANG PHẢI ĐẦU TIÊN
FIRST SINGLE RIGHT HAND PAGE
VNĐ 85.000.000

BÌA 2
INSIDE FRONT COVER
VNĐ 85.000.000

TRANG ĐÔI THỨ 2
SECOND DOUBLE PAGE SPREAD
VNĐ 110.000.000

TRANG PHẢI THỨ 2
SECOND SINGLE RIGHT HAND PAGE
VNĐ 70.000.000

BÌA 3
INSIDE BACK COVER
VNĐ 70.000.000

TRANG ĐÔI THỨ 3
THIRD DOUBLE PAGE SPREAD
VNĐ 95.000.000

TRANG PHẢI THỨ 3
THIRD SINGLE RIGHT HAND PAGE
VNĐ 60.000.000

BÌA 4
OUTSIDE BACK COVER
VNĐ 130.000.000

TRANG ĐÔI THỨ 4
FORTH DOUBLE PAGE SPREAD
VNĐ 90.000.000

TRANG PHẢI THỨ 4
FORTH SINGLE RIGHT HAND PAGE
VNĐ 50.000.000
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TRANG (PR)/ ADVERTORIAL

[ Giá PR chưa bao gồm chi phí viết bài/ excluded writing fee]
TRANG ĐÔI
DOUBLE PAGE
Bleed size: 71 x 291 mm / 216 x 97 mm
Display: 61 x 281 mm / 206 x 87 mm
VNĐ 85.000.000

TRANG ĐƠN
SINGLE PAGE
Bleed size: 216 x 291 mm
Display: 206 x 281 mm
VNĐ 42.000.000

KHÁC/ OTHERS
BỘ SƯU TẬP X 10 TRANG
COLLECTION X 10 PAGE
Bleed size: 71x291 mm / 216x97 mm
Display: 61x281 mm / 206x87 mm
VND 150.000.000 (Có sản phẩm)

STANDARD INSERT
(exclusive of printing fee, production)
(chưa tính phí in ấn và sản xuất)
Bleed size: 71x291mm / 216x97 mm
Display: 61x281mm / 206x87 mm
VND 80.000.000

CUSTOMIZE INSERT
(exclusive of printing fee, production)
(chưa tính phí in ấn và sản xuất)
GIÁ: Liên hệ
PRICE: Contact

yêu Cầu Kĩ THuậT/ TECHNICAL REquIREmENT
Bleed: 3mm – tất cả các cạnh
Vùng an toàn:
Vùng an toàn giúp việc cắt xén trang được chuẩn xác. Toàn bộ chữ, hình ảnh và đồ họa quan trọng được sử dụng cần nằm trọn
vẹn trong vùng an toàn, những phần nằm ngoài vùng an toàn sẽ bị xén bỏ khỏi trang báo trong quá trình sản xuất.
Định dạng file gửi: AI, ESP, PDF
Bleed: 3mm – on all sides
Safe Area:
The safe area allows the printing press to have to trim properly. All text, photos and graphics that you do not want to bleed need
to stay within this area. All things placed outside the safe area are going to bleed off the page.
File format: AI, ESP, PDF

HạN ĐẶT quảNG CÁO/ BOOKING DEADLINE

CHIẾT KHẤu ĐẶC BIỆT/ DISCOuNT RATE

Thời hạn đăng kí/Booking deadline:
Trước ngày 25 hàng tháng/ Before 25th of each month
Thời hạn nhận bài/Art work deadline:
Trước ngày 05 hàng tháng/Before 05th of each month
Ngày phát hành/Publishing date:
ngày 15 hàng tháng/ On 15th of each month
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MỨC CHIẾT KHẤU DISCoUNT RATE

1-3

5%

4-6

10 %

7-9

15 %

10 - 12

20 %
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