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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87/2023/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH WISE CORRIDOR VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Agrex Tower, 58 Võ Văn Tần,  Phường Võ Thị Sáu, Quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0839698869 Fax: 

STT Tên sản phẩm Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản 
công bố

1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe V 
NERAL 7073/2018/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo: 
Tờ rơi, apphich, poster, sản phẩm in
các trang thương mại điện tử: lazada , yes24 , tiki , sendo , shopee, Sociolla, zalo, 
tiktok, facebook và các trang mạng xã hội khác; Cổng thông tin của doanh nghiệp, 
cổng thông tin đơn vị quảng cáo, trên các màn hình chuyên quảng cáo, vật thể 
quảng cáo, quy hoạch quảng cáo ngoài trời, vật thể trên không; Phương tiện giao 
thông, sân bay, nhà chờ, sảnh sân bay; Trên ứng dụng điện thoại (App); Quảng 
cáo bằng vật dụng trưng bày tại nhà thuốc; Quảng cáo trên báo chí, báo điện tử, 
trang tin mạng, trên sách, cẩm nang, báo viết, tạp chí, xuất bản phẩm, tờ rơi, áp 
phíchQuảng cáo trên website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, pano
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Trong hội thảo, hội nghị, đào tạo và trong hộp sản phẩm

Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành.
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Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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