
Trong những ngày đầu chớm thu, phố phường dường như trở nên thơ mộng 
trong không khí se lạnh hòa cùng những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng 
đám lá cây rọi xuống mặt đường.

Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu vào tiết trời giao mùa này được đặt chân đến ngôi 
làng vùng biển bích họa đầu tiên của Việt Nam, ngắm nhìn những bức tranh 
đặc sắc miêu tả chân thực cuộc sống nhộn nhịp của một làng chài bé nhỏ. Và 
chẳng cần đi đâu xa, đơn giản chỉ là một sáng đẹp trời, nhâm nhi tách cafe 
ấm nóng và “lật” đến trang số 11 của bản tin Kết nối tập này là bạn đã có thể 
tự mình chiêm nghiễm những điều thi vị trên.

Chưa dừng lại ở đó, Kết nối tập 9 còn mang đến cho bạn những thông tin 
khám phá đặc sắc trên thế giới từ việc tìm thấy thành cố phổ cách đây 1.600 
năm bị chôn vùi dưới đáy biển, cho đến “trình làng” những sản phẩm sáng 
tạo độc đáo đến từ tương lai hay “đã mắt” với phòng tắm được thiết kế như 
những tác phẩm nghệ thuật thật sự.

Với những tín đồ hàng hiệu chắc chắn không thể bỏ qua trang tin số 9 để cùng 
nhìn ngắm BST thời trang Xuân-Hè 2018 đầy sang trọng và đẳng cấp của 
Dolce &Gabbana nhằm ca ngợi thứ cảm xúc vĩnh cửu mang tên là tình yêu.

Kết nối tập 9 còn mang đến cho bạn những thông tin khuyến mãi hấp dẫn 
của MobiFone cũng như giải đáp thắc mắc của nhiều khách hàng khi sử 
dụng những dịch vụ tiện ích của chúng tôi.

Bạn đã sẵn sàng để cùng chúng tôi “mở tung” cách cửa tháng 9 đầy mơ mộng 
và khám phá những điều diệu kỳ ngoài kia chưa? Chúng ta hãy bắt đầu nhé!


