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Có phải bạn đang tìm kiếm hay chọn đồ trang trí Noel cho căn nhà
của mình thêm ấm áp? Sáng nay bạn thấy không khí thế nào? 

Bạn có cảm thấy cái lành lạnh của gió mùa đông bắc đang tràn về?
Những cơn gió lạnh báo hiệu mùa Noel đang đến gần. zzzz!!!

Bạn đã sẵn sàng? Người ta thường trang trí Noel khoảng 15-45 ngày
trước ngày Thiên Chúa giáng sinh 24/12.

NOEL NĂM NAY

https://hoavaidep.info/product-category/phan-theo-su-kien-va-dip-su-dung/giang-sinh-va-nam-moi-noel/


Không khí Noel đặc biệt thế nào?

Ðồ trang trí Noel gồm những gì?

9 bí quyết chọn đồ trang trí Noel

Lời kết

NỘI DUNG



Hãy tham khảo qua cẩm nang này để tìm hiểu bí
quyết chọn đồ Noel không phải ai cũng biết này. 

Hy vọng bạn sẽ có những thông tin hữu ích để
chuẩn bị trang trí Noel khi giáng sinh về.

BÍ QUYẾT KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT



KHÔNG KHÍ NOEL ĐẶC BIỆT THẾ NÀO?
Noel là mùa của niềm vui, hạnh phúc và sự kết nối, bạn biết chứ? Mùa
giáng sinh cũng đưa đến cho chúng ta sự ấm áp, yêu thương và bình
yên. Ðó cũng là lý do chúng ta ai cũng hân hoan và vui vẻ hơn vào
những ngày cuối năm. Noel thật đặc biệt, mang đến cho ta cảm giác
muốn gần gũi, chia sẻ và kết nối hơn.

Dù bạn có theo đạo Thiên Chúa hay không thì bạn cũng có thể cảm
nhận được sự khác lạ vào mùa Giáng sinh. Ðây là mùa Lễ hội đặc biệt
của nhiều người, và Lễ giáng sinh không phải của riêng ai.



ĐỒ TRANG TRÍ NOEL GỒM NHỮNG GÌ?

Giáng sinh là một khoảng thời gian đặc biệt trong năm. Và đồ Noel
là một phần không thể thiếu vào thời gian này. Chúng không những
có tác dụng làm đẹp không gian sống mà còn truyền tải thông điệp
yêu thương. Ngoài ra chúng gắn kết, góp sự vui vẻ đến với các thành
viên trong gia đình hay tổ chức mùa lễ hội
.
Ða phần chúng ta ai cũng đã biết đồ trang trí Giáng sinh gồm những
gì. Nên ta cùng điểm nhanh một số đồ trang trí Giáng sinh với
những ai chưa biết...

Bật mí những món đồ trang trí Noel 2022 cực chất

https://hoavaidep.info/tin-tuc/bat-mi-nhung-mon-do-trang-tri-noel-2022-cuc-chat/


DANH MỤC ĐỒ TRANG TRÍ NOEL CÁC
LOẠI

Món quà tặng giáng sinh được gói sẵn, hay những
hộp đựng quà được gói lại
Vòng hoa Noel hay vòng nguyệt quế
Hoa trạng nguyên
Mô hình hay hình ảnh hay trang phục ông già
noel, cùng với tất giáng sinh, gậy Noel
Cây thông Noel, phụ kiện trang trí Noel treo cây
thông như trái châu noel, quả thông…
Cành khô hoặc cành phủ tuyết hoặc sơn trắng

Người tuyết
Dây lá ivy
Các loại dây kim tuyến
Nơ thắt kiểu
Ðèn trang trí, đèn nháy chớp
Dây thông, lá thông
Lá ô rô, lá tầm gửi
Cành đào đông, trái berry đỏ
Và các phụ kiện Noel khác..

Bật mí những món đồ trang trí Noel 2022 cực chất

https://hoavaidep.info/tin-tuc/bat-mi-nhung-mon-do-trang-tri-noel-2022-cuc-chat/


ĐỒ TRANG TRÍ NOEL THÔNG DỤNG NHẤT
Trong số đó thì vòng nguyệt quế, cây thông và hoa trạng nguyên

gần như là 3 món đồ Noel trang trí không thể thiếu. Những đồ trang
trí khác là những món phụ, có thể có hoặc không.



Ngày nay nhiều người có thể sáng tạo nhiều kiểu khác nhau mà không
cần dùng đến cây thông. Có thể thay thế cây thông bằng decal dán
tường hình cây thông, hoặc cây khô kết thành hình cây thông.

Việc trang trí cây thông mà huy động được nhiều thành viên tham dự là
bạn cũng đã thành công lớn. Việc có thêm hay có nhiều người cùng
làm đó chính là sự hưởng ứng và tận hưởng rõ ràng nhất. Tận hưởng cả
quá trình là sự hưởng thụ trọn vẹn nhất chứ không phải chỉ hưởng
thành quả.

CÂY THÔNG

https://hoavaidep.info/product-category/cay-gia-cay-nhua-trang-tri/cay-thong-noel/

https://hoavaidep.info/product-category/cay-gia-cay-nhua-trang-tri/cay-thong-noel/


Ðược biến tấu nhiều kiểu dáng khác nhau tùy theo sở thích của người
tiêu dùng. 

Bạn có thể thấy có hàng nghìn mẫu đa dạng các loại vòng nguyệt quế
khác nhau trên thị trường.

VÒNG NGUYỆT QUẾ

https://hoavaidep.info/product-tag/vong-nguyet-que/

https://hoavaidep.info/product-tag/vong-nguyet-que/
https://hoavaidep.info/product-tag/vong-nguyet-que/


Thường được trồng trong chậu hoặc gắn kết lên cây thông hoặc lên
vòng nguyệt quế. Nếu điều kiện không cho phép, chỉ cần 1 chậu hoa
này cũng đủ rồi. Ðây là cách trang trí Noel giá rẻ nhất, đơn giản nhất
và dễ thực hiện nhất.

HOA TRẠNG NGUYÊN

https://hoavaidep.info/product-tag/hoa-trang-nguyen-gia/

https://hoavaidep.info/product-tag/hoa-trang-nguyen-gia/


Nhạc giáng sinh không được tính vào đồ trang trí
Giáng sinh. Tuy vậy, bạn cũng nên bật nhạc hay có
những giai điệu Giáng sinh réo rắt phát ra từ cây thông.
Âm nhạc giúp kết nối và nhanh chóng đem lại hiệu quả
trong việc tạo lập không gian Giáng sinh.

NHẠC GIÁNG SINH
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Những đồ Noel này bạn có thể dễ dàng tìm thấy ờ
nhiều nơi trong thành phố hoặc mua online. Tuy nhiên
để tìm được loại phù hợp với bạn và phù hợp với ngân
sách thì hơi khó và mất thời gian. 

Hãy tham khảo qua một số gợi ý không phải ai cũng
biết sau bạn nhé.

CÓ 9 BÍ QUYẾT TẤT CẢ



Phác thảo trước ý tưởng hay chủ để trang trí Noel đẹp cũng là một
cách tuyệt vời để bắt đầu. Bạn có thể trao đổi với những người liên
quan hoặc tìm kiếm ý tưởng qua internet.

Sau khi bạn có ý tưởng, hãy phác thảo ra giấy hoặc note lại trên máy
tính. Ý tưởng của bạn nên có tính kế thừa hay dùng lại những vật có
sẵn và cần mua thêm. Nếu ý tưởng quá sáng tạo, hay mới quá, bạn
cần phải sắm thêm nhiều món mới hoàn toàn.

Ý tưởng và chủ đề trang trí là điều cần thiết dù bạn có trang trí nhà
cửa hay shop hoặc văn phòng. Bạn nên dành thời gian cho bước đầu
quan trọng này, vì nó mang tính quyết định cho những bước về sau.

PHÁC THẢO TRƯỚC Ý TƯỞNG 1.



Nếu ngân sách hiện tại chưa cho phép đủ, bạn có thể kêu gọi những
người xung quanh đóng góp. Thực sự thì giáng sinh là của chung và đa
phần ai hào hứng sẽ chi 1 khoản cho việc này.

Những món đồ lớn ngày nay có giá khoảng 500 nghìn đến vài triệu
đồng. Tuy nhiên, chỉ với vài trăm nghìn đồng bạn cũng có thể tạo lập
được góc nhỏ Giáng sinh rồi. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì
khoảng 1 triệu đồng, bạn có thể có được 1 cây thông trang trí sẵn với
đầy đủ châu trang trí lấp lành kèm dây đèn nhấp nháy. Hoặc ngân sách 1
triệu đồng là đủ để trang trí Noel đơn giản nhưng vẫn đẹp và đầy đủ.

KÊU GỌI ĐÓNG GÓP BỔ SUNG NGÂN SÁCH2.



3.
Bạn cần để ý đến phong cách trang trí, tính nhất quán
và đồng bộ màu sắc của các phụ kiện trang trí. Chúng
thể hiện sự tinh tế đặc sắc và nét style riêng của bạn. 

Cần để ý đến tổng thể của các yếu tố, sự hòa hợp của
chúng khi phối với nhau. Bạn cần tư vấn về vấn đề này
có thể gọi điện tham khảo tư vấn qua số hotline của
chúng tôi.

CẦN ĐỂ Ý ĐẾN PHONG CÁCH TRANG TRÍ



Nếu đã biết những shop bán đồ trang trí giáng sinh nổi
tiếng, bán sản phẩm uy tín lâu đời và có giá cạnh tranh phù
hợp, thì bạn nên tìm chọn tại những shop đó. Chọn nhà
cung cấp hay người bán đồ trang trí noel, vật dụng trang trí
uy tín là yếu tố quan trọng nhất để có được hàng chất lượng
với giá tốt, phải chăng.

Tại TP.HCM những cửa hàng bán sỉ và lẻ những món phụ
kiện giáng sinh thường tập trung bày bán theo khu. 

 

4. CHỌN MUA TỪ NHỮNG CỬA HÀNG
CHUYÊN BÁN UY TÍN LÂU NĂM



Khu ngã 3 Ông Tạ – Q. Tân Bình
Ðường Hải Thượng Lãn Ông – Q.5
Khúc đường Hai Bà Trưng, gần nhà Thờ Tân Ðịnh
Và ở những tuyến đường khác có Nhà thờ lớn
Hay những khu xóm đạo lớn tập trung nhiều giáo dân.

Bạn có thể tìm thấy những cửa hàng bán đồ Noel ở:

 

4. CHỌN MUA TỪ NHỮNG CỬA HÀNG
CHUYÊN BÁN UY TÍN LÂU NĂM



Ðồng thời nếu shop có bán đủ thứ bạn cần thì nên mua đồ trang trí
giáng sinh nhiều món ở cùng 1 nơi. Như thế bạn sẽ được giảm tiền
thêm khi mua số lượng nhiều. Người bán có thể sẽ vui vẻ giảm cho
bạn khi bạn là khách quen và còn sắm nhiều thứ cùng một lúc.

Nên hạn chế mua đồ trang trí Noel nhiều món ở nhiều chỗ khác
nhau để đỡ mất thời gian và còn được hưởng những khuyến mãi ở
1 cửa hàng khi mua nhiều bạn nhé. Ở TPHCM hay Hà Nội hoặc
các thành phố lớn, bạn sẽ không khó để hỏi thăm những điểm mua
sắm như thế này.

5. NÊN MUA NHIỀU MÓN ĐỒ TRANG TRÍ
Ở CÙNG 1 SHOP 



Ðối với những cửa hàng online bán nhiều món phụ
kiện trang trí Giáng sinh đẹp mắt và đa dạng bạn cũng
nên ghé thăm. Ít nhất bạn cũng có thể tham khảo giá
bán. Nếu giá rẻ hay phù hợp thì chọn ngay luôn tại
trang web đó. Họ sẽ giao hàng đến nhà cho bạn thay vì
bạn phải đi nhiều nơi để chọn nhiều món.

Mua hàng tại 1 shop online cũng giúp bạn tiết kiệm
được phí vận chuyển.

5. NÊN MUA NHIỀU MÓN ĐỒ TRANG TRÍ
Ở CÙNG 1 SHOP ONLINE



5. NÊN MUA NHIỀU MÓN ĐỒ TRANG TRÍ
Ở CÙNG 1 SHOP ONLINE
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Khi sắm đồ sớm bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn và giá thường sẽ rẻ
hơn so với những ngày cận Lễ Noel. Lý do là bởi vì những sản phẩm
trang trí giáng sinh có nhiều mẫu mã đẹp hơn khi bắt đầu vào mùa.
Những mẫu này có thể sẽ bán chạy và được mua hết. Nếu mua trễ,
bạn thường sẽ không mua được những mẫu mới hay đặc sắc của năm
đó.
Bên cạnh đó, khi gần tới ngày Lễ, sự khan hiếm của 1 mặt hàng
trang trí nào đó sẽ dễ đẩy giá bán lên cao. Bạn buộc phải mua với giá
cao hơn so với bình thường nếu muốn mua món đồ đó.

6. NÊN SẮM ĐỒ TRANG TRÍ SỚM



Nhiều người thích kiểu trang trí đơn giản, vì vậy họ sẽ tìm kiếm
những món đồ đơn giản và không quá phong cách. Bày nhiều phụ
kiện với nhiều màu sắc kiểu dáng khác nhau có thể làm rối mắt và
tạo cảm giác khó chịu cho người nhìn.

Ðừng nên tiếc mà xài tất cả những gì bạn có để trang trí. Hãy lọc lựa
những gì phù hợp và cần thiết để treo lên trang trí.

7. TRANG TRÍ ĐƠN GIẢN NHIỀU KHI LẠI LÀ ĐẸP



Ðồ trang trí có giá cao sau khi sử dụng nhiều năm nếu còn tương
đối mới thì có thể dùng lại. Nếu đã cũ rồi, bạn cũng nên vệ sinh lại
trước khi sử dụng. 

Ðừng nên dùng nhiều đồ cũ để trang trí. Hãy kết hợp với một số
loại mới mỗi năm để mang lại sự hứng khởi cho mọi thành viên.

8. CÂN NHẮC THẬT KỸ KHI DÙNG LẠI
ĐỒ TRANG TRÍ NOEL CŨ



Ngay cả khi trang trí đơn giản, thì cũng không có nghĩa là xuề xòa.
Bạn nên đặt toàn tâm ý vào khi tiến hành. Hãy gửi gắm tình cảm của
mình vào từng món đồ phụ kiện khi chọn lựa. 

Ðừng nên chỉ mang tính hình thức hay làm cho có, hay cho xong.
Việc trang trí cũng cần đòi hỏi sự tỉ mỉ chăm chút và lắm công phu.
Nếu không dặt tâm ý vào, tác phẩm của bạn nhìn sẽ không có hồn
hay nhàm chán và đơn điệu.

9. BẠN NÊN ĐẶT TOÀN TÂM Ý VÀO



Trên đây là những chia sẻ của Hoa vải đẹp MAI về những bí quyết
chọn sắm đồ trang trí Noel không phải ai cũng biết. 

Hy vọng những chia sẻ này hữu ích phần nào khi bạn tìm chọn đồ
Noel năm nay. Mùa đông lạnh giá sẽ biến thành không khí giáng
sinh ấm áp hơn qua bàn tay của bạn.

LỜI KẾT

https://hoavaidep.info/
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Cảm ơn bạn đã đồng hành với cửa hàng chúng tôi nhiều
năm qua và dành thời gian đọc bài chia sẻ này. Thân chúc
bạn và gia đình bạn đón một mùa giáng sinh an lành, một

đêm giáng sinh ấm áp và hạnh phúc.
 

Hoa vải đẹp MAI – https://hoavaidep.info
 

WONDERFUL CHRISTMAS
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