Trong nhng ngày này, th trng Hng Lnh nhn nhp các mt hàng hoa và quà tng phc v cho
Ngày Ph n Vit Nam 20/10. Ngày 20/10 là c hi các ng mày râu cng nh nhng ngi thân yêu trao
gi yêu thng n cho ngi yêu, v và m - nhng ngi ph n trong cuc i ca mình.

Khách hàng mua hoa ti khu vc Ngã ba Hng Lnh
Ti các ca hàng hoa, s lng hoa các ca hàng nhp v tng gp ôi, gp ba ln ngày thng, vi s góp mt ca loi
hoa, sc hoa di nng thu vàng rc r. Sau thi gian "ém hàng" cho n sáng nay, a phn giá c ca hoa tng
khong 20% so vi ngày thng. Nhng loi hoa nh ly có giá t 250.000 n 300.000 ng mt bó. Hoa hng, cúc
hay phng r hn, ch di 200.000 ng. Cùng lúc ó, nhm vào phân khúc cao cp, nhiu ca hàng bày bán
mt s bó ly hoc phong lan ln, c bc kèm vi lông v hoc rc kim tuyn cu k, giá lên n 600.000 ng. c bit nm
nay ch kinh doanh các ca hàng hoa trên mng rao bán loi hoa hng p khô, giá ch t 20-30 ngàn ng 1
bông, c các bn hc sinh, sinh siên la chn
Các ca hàng, c bit là ca hàng m phm c a s khách hàng la chn làm quà tng. Nhiu ca hàng m phm
cng nh qun áo ng lot gim gi thu hút khách nhân dp l.
Có th thy 20-10 nm nay sc mua ca khách hàng gim hn so vi nm ngoái nhng không vì th mà không
khí chun b cho dp l này không nhn nhp./.
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