
 

 

 
 

Thư số 1: Gửi LPVN Team 

 
19/05/2021 

“Vi Á có sức hút lớn hơn bất kỳ ngôi sao hạng A nào ở Trung Quốc. Năm ngoái, 
tổng doanh số livestream bán hàng của cô đạt hơn 30 tỷ nhân dân tệ (4,6 tỷ USD). 

Hồi tháng 3, khi livestream ủng hộ sản phẩm từ bông Tân Cương, Vi Á thu hút 12 

triệu người theo dõi. Trong vòng một giờ, cô bán được số hàng hóa trị giá hơn 23 
triệu nhân dân tệ, bao gồm khăn bông, tất, quần áo trẻ em... Đầu năm, tạp 
chí Forbes Trung Quốc xếp Vi Á thứ năm trong danh sách nữ doanh nhân giàu tiềm 

lực.” (Trích bài viết “Sao nữ Trung Quốc thành tỉ phú tự thân” - VNExpress 
18/05/2021). 

Dear LPVN Team, 

Thương mại hiện đại sản sinh rất nhiều ngôi sao bán hàng tài giỏi như Ms. Vi Á, 
tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp sáng tạo sản phẩm độc đáo như LPVN. 

Chiến lược thị trường Trầm Hương Việt Nam LPVN là hợp tác với các tập đoàn 
thương mại và dịch vụ hàng đầu, các siêu sao bán hàng. 

Bằng cách nào thu phục các ông chủ lớn và các siêu sao ủng hộ Trầm Hương Việt 

Nam LPVN? Đó là nhờ đội ngũ LPVN tài năng, thuộc mọi quốc tịch. Các tài năng 
của LPVN sẽ kể câu chuyện “Trầm Hương Việt Nam LPVN - Tốt cho Sức khỏe tinh 
thần” ở mức năng lượng 500+ (Theo Bản đồ ý thức của David R. Hawkins) làm say 
mê các đối tác kinh doanh và người tiêu dùng trên khắp thế giới. 

Mẹ Thiên Nhiên sáng tạo Trầm Hương chứa năng lượng Tình yêu 500+. Từ hàng 
nghìn năm qua, Trầm Hương là cây cầu nối Tâm linh con người với Đấng Linh 
Thiêng. Điều con người còn thiếu sót với Ân Đức của Mẹ Thiên Nhiên là chưa đưa 
được Trầm Hương lên tầm một sứ mệnh toàn cầu cứu rỗi thế giới, để bất kỳ ai trên 
trái đất này cũng có cơ hội được chạm đến Trầm Hương, được Thức tỉnh và Chữa 
lành, thụ hưởng cuộc sống Bình an - Hạnh phúc trong “Mùi hương của Chúa”, 
“Hương của Niết-Bàn”, “ Tình yêu của Thánh Allah”. 

“Biến cái không thể thành có thể”  là vô cùng khó nhưng vẫn có nhiều người, nhiều 
tổ chức, doanh nghiệp thực hiện được. Với Trầm Hương Việt Nam LPVN, cái “có 
thể” đã có: Trầm Hương từ xa xưa đã là một di sản Tâm linh - Văn hóa - Văn minh 
trân quý của nhân loại, và hiện tại là một siêu tài sản sống động đang sinh sôi và 
không ngừng tích lũy Năng lượng tích cực trên dải đất Việt Nam. LPVN tâm nguyện 
phụng sự và sáng tạo, đưa Trầm Hương Việt Nam LPVN lên vị thế ảnh hưởng toàn 
cầu, đó là sứ mệnh cao cả Mẹ Thiên Nhiên giao phó cho LPVN. 

Cảm ơn các bạn! 

NLP - Chủ tịch LPVN 


