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A perfect gift will always comes together with the 
sentiment and honestly from the sender and express his 
deep care to the recipients. With the great taste, the 
elegant packaging of the Johnnie Walker family, as well 
as other diverse collections, is the wonderful choice to 
recognize and celecrate for the great success of the last 
year with colleagues, business associates or other people 
you care about, and give more inspiration to be shoulder 
by shoulder for a glorious coming year. 
  
Wishing you Propersity in the new year. 
  
Keep Walking 
 

Một món quà Tết hoàn hảo là món quà chứa 
đựng tình cảm và quan tâm sâu sắc đối với 
người được tặng. Với hương vị tuyệt vời, vẻ 
ngoài sang trọng lịch lãm, bộ sưu tập các 
sản phẩm đa dạng của dòng Johnnie Walker 
không chỉ là lựa chọn tinh tế để tán dương, 
chúc tụng đối tác, đồng nghiệp và người thân 
đã cùng bạn tạo nên thành công rực rỡ trong 
năm vừa qua mà còn thể hiện sự quan tâm 
và vị trí quan trọng của người được tặng 
trong lòng bạn. Hãy cùng nhau truyền thêm 
niềm cảm hứng chung vai sát cánh cho một 
năm mới thành công . 
  
Chúc bạn và những người thân quý năm Tân 
Mão thịnh vượng và phát đạt . 
  
Không ngừng bước tới … Keep Walking! 
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FOR WHOM YOU CARE ABOUT 
  
JOHNNIE WALKER RED LABEL is a traditional, 
youthful Scotch whisky that is robust, sweet and 
smoky. Johnnie Walker Red Label express your 
appreciation every little contribution of each 
partner and colleague to the common success . 
  
  
CHO NGƯỜI BẠN QUAN TÂM 
  
Thuộc dòng Scotch whisky truyền thống, Johnnie 
Walker Red Label đầy cảm hứng với hương vị 
nồng nàn, ngọt và vị khói đặc trưng. Johnnie 
Walker Red Label thể hiện sự trân trọng và ghi 
nhận những đóng góp dù là nhỏ bé nhất của đồng 
nghiệp và cộng sự đối với thành công chung của 
công ty.

ĐẦY TÍNH CÁCH 
  
Johnnie Walker® Red Label™ , phong phú với hương vị tròn 
đầy , được pha chế từ hơn 35 dòng whisky mạch nha đơn hảo 
hạng nhiều năm tuổi & nhiều loại whisky lúa mạch khác nhau. Trẻ 
trung, mạnh mẽ với vị khói, vani ngọt lẫn gia vị cay nồng, đốt 
cháy hương vị với phong cách độc đáo , Red Label luôn là hương vị 
được yêu thích của hàng triệu khách hàng trên thế giới . 
  
Hương vị Red label nổi bật một cách hoàn hảo khi pha trộn - điều 
mà ít loại rượu mạnh nào có được , pha trộn mà không mất đi 
hương vị thuần túy . 
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FOR THOSE WHO TIGHTEN RELATIONSHIP 
  
Johnnie Walker® Black Label™ is a fascinating blend 
of earthy smoke, fresh fruits, rich fruits and creamy 
vanilla, that defines eternal refinement and 
sophistication. There is certainly no better gift than 
this to convey the message of long lasting wealth to 
your close friend, relative of colleague who creates 
success together with you . 
  
  
CHO NHỮNG AI MUỐN THẮT CHẶT TÌNH 
THÂN 
  
Kết hợp một cách kỳ diệu vị khói mộc mạc, trái cây 
tươi ngon và vanilla thơm ngậy, Johnnie Walker 
Black Label với chiều sâu hương vị mãnh liệt càng 
thắt chặt thêm mối quan hệ thâm giao. Và tất 
nhiên, không gì xứng đáng hơn Johnnie Walker 
Black Label để thay lời chúc đầu năm gửi đến bạn 
hữu, người thân và đồng nghiệp đã cùng bạn tạo 
dựng thành công . 
 

ĐỈNH EVEREST CỦA WHISKY THƯỢNG HẠNG 
  
Được công nhận là tuyệt tác cực kỳ khéo léo của dòng whisky pha 
trộn, giàu hương vị & êm mượt - Johnnie Walker® Black Label™ - 
giải thưởng cho whisky được yêu thích nhất . 
  
Với hương vị sâu và đa chiều từ hơn 40 loại whisky được lựa chọn 
kĩ lưỡng, chứa hương trái cây tươi mát của Glendullan, sự sang 
trọng của Mortlach, sự giàu có phong phú của Talisker với 
hương kem vani của Cameron Brig, Black Label đầy quyền lực, 
hấp dẫn mà ko kém phần quí phái . Không khó giải thích tại sao 
nó trở thành lựa chọn hàng đầu của Winston Churchill . 
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FOR THOSE WHO CHERISH THE 
SOPHISTICATION 
  
Made from 180 different kinds of Scotland's finest 
single malt whiskies, it comes with the seal of 
Master Blender Jim Beveridge himself. The most 
sophisticated gift for your partners of colleagues 
who devote their creation to bring out perfect 
success. 
  
  
CHO NHỮNG AI TRÂN TRỌNG SỰ TINH TẾ 
  
Kết hợp 180 hương vị whisky mạch nha hảo hạng 
nhất của Scotland, Johnnie Walker Green Label 180 
Cask đã được chính tay Bậc Thầy Pha Chế Rượu Jim 
Beveridge đích thân chế tác. Món quà tinh tế nhất 
dành cho những đối tác đồng nghiệp đã cống hiến 
sự sáng tạo cho những thành công mang tính đột 
phá. 
 

SỰ HẤP DẪN ĐẦY THÍCH THÚ 
  
Hương vị hoàn toàn tươi mới và luôn khác biệt chỉ được tạo ra bởi 
những loại whisky mạch nha đơn hảo hạng nhất . 
  
Johnnie Walker Green label hoàn toàn khác biệt, mang hương vị 
tươi mới dễ nhận biết , được tạo ra từ các dòng whisky mạch nha 
đơn cao cấp . Mỗi đặc tính của mạch nha được đặc biệt lựa chọn 
làm tăng cường hương thơm & khẩu vị của Green label . 
  
Bốn loại mạch nha đặc biệt , mỗi loại mang đặc tính riêng của nó, 
là chìa khóa mấu chốt ảnh hưởng đến hương vị . Talisker trao ra 
sự mạnh mẽ & sâu lắng , với hương cay của hạt tiêu & gỗ sồi đốt. 
Linkwood mang hương thơm của cả khu vườn trái cây với hương 
gỗ mộc mạc, nhẹ nhàng khéo léo. Trái tim của Cragganmore, với 
vị ngọt ngào hiếm có của mạch nha cùng hương thơm tinh tế. Với 
hương thơm ngọt của hoa, khói nhẹ & hương thơm từ biển của 
Caol Ila , tất cả đưa đến một Green Label mạnh mẽ , đa chiều . 
Sự kết hợp của sự sôi nổi , trẻ trung, cùng hương vị mềm mại , 
kích thích sự tươi mát trong vòm họng.
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FOR THOSE WHO FLAVOUR LUXURY 
  
JOHNNIE WALKER Gold Label Reserve is created from 
the finest casks of Scotch whisky in his private reserve. 
Each bottle of carries the Master Blenders seal is the 
best wishes to significant partners and colleagues for a 
new successful year. 
  
  
CHO NHỮNG AI YÊU CHUỘNG SỰ SANG 
TRỌNG. 
  
Johnnie Walker Gold Label Reserve được Bậc Thầy Pha 
Chế Rượu đích thân chế tác từ nguyên liệu chọn lọc từ 
kho tàng rượu Scotch whisky hảo hạng nhất. Mỗi chai 
rượu mang Dấu chứng nhận bởi Bậc Thầy Pha Chế 
Rượu này sẽ là một lời chúc mừng những thành công 
vượt bậc của đồng nghiệp và đối tác quan trọng trong 
năm tới. 
 

DÀNH RIÊNG CHO NHỮNG KHOẢNH KHẮC VÀNG 
  
Ra mắt năm 2007, Johnnie Walker® Gold Label Reserve™ là 
nhãn hiệu mới nhất trong gia đình Johnnie Walker®. Mỗi chai 
rượu được nhà Pha Chế Trưởng đích thân tạo ra từ những loại 
whisky hảo hạng trong kho tàng riêng của gia đình Johnnie 
Walker®, và đóng Con Dấu Vàng bảo chứng chất lượng”. 
  
“Linh hồn” của Johnnie Walker® Gold Label Reserve™ là 
whisky thuần mạch nha Clynelish quý hiếm. Hương vị nổi bật 
là mật ong hoà quyện với hương trái cây, gỗ tùng và vị khói 
mang lại dư vị ấm áp kéo dài. 
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FOR THOSE WHO APPRICIATE THE 
ELEGANCE 
  
A magnificent blend of 18 year-old designed 
to mark the centenary celebrations of John 
Walker and sons. A definitive whisky 
intended for luxurious celebrations. 
  
  
  
CHO NHỮNG AI YÊU THÍCH SỰ LỊCH 
LÃM. 
  
Là tuyệt tác đánh dấu thành công của gia 
đình John Walker suốt 100 năm qua, 
Johnnie Walker Gold Label với vẻ đẹp lịch 
lãm và hương vị thanh nhã chế tác từ 
những loại whisky tinh túy trên 18 năm tuổi 
sẽ là món quà hoàn hảo cho những đồng 
nghiệp và đối tác đã đóng góp những thành 
công rực rỡ trong năm qua. 
  
 

SỰ THUẦN TÚY HÀO PHÓNG 
  
Kỹ thuật pha trộn whisky khéo léo từ các dòng mạch nha quý 
hiếm nhiều năm tuổi tạo nên sự hào phóng của hương vị Gold 
label . 
  
Nếu «trái tim của Black” là Cardhu thì «trái tim của Gold» là 
The Clynelish ở Northern Highland, mang đến cho Gold 
Label màu nước vàng óng & hương vị của mật . Còn tại sao loại 
whisky này lại có tên là «Gold Label», xuất xứ của cái tên này 
là từ The Clynelish , nơi những mạch nước nguồn chảy qua 
vàng nguyên chất ở Clynemilton Burn , đã tạo nên hương vị ma 
thuật, vị béo ngậy của kẹo bơ toffe, vị kem mượt , quả hạch & 
đường đốt trong Gold Label .  
  
The Royal Lochnagar , loại whisky đến từ Eastern Highland, 
một trong những loại whisky đơn yêu thích nhất của nữ hoàng 
Victoria, góp vào hương vị phong phú lan tỏa & phảng phất của 
trái cây tươi , nho khô .  
  
The Cardhu , đến từ Speyside, trao ra hương khói nhẹ với 
một chút điểm xuyết của vanilla .  
  
The Talisker , từ Isle of Skye, mang đến hương vị sâu, nồng 
ấm & mạnh mẽ với dư vị cay của khói hồ tiêu xanh , tạo thành 
điểm nhấn cho Gold Label .



FOR THE PRIVILEGED FEW 
  
Luxurious and extravagant, chosen 
from 21 years whiskies, Johnnie 
Walker XR21 is beautifully crafted by 
the best Master Blenders from a 
private reserve of extra rare aged 
casks which no longer existed. With 
the most luxurious design and the 
unique premium flavor, Johnnie 
Walker XR21 is a symbol of distinction 
all over the world. Because you 
deserve the privilege. 
  
  
CHO UY DANH LUÔN ĐƯỢC 
KHẲNG ĐỊNH. 
  
Được bàn tay lão luyện của các bậc 
thầy pha chế kì công tuyển chọn và 
chế tác, Johnnie Walker XR21 là sự 
hòa quyện tuyệt mỹ của những loại 
whisky tinh túy trên 21 năm tuổi, 
được ủ trong các thùng gỗ sồi lâu năm 
cực kỳ quý hiếm đã từ lâu không còn 
nữa. Johnnie Walker XR21 chính là 
kiệt tác whisky hảo hạng bậc nhất ẩn 
mình trong thiết kế sang trọng,  
khẳng định đẳng cấp và vị thế riêng 
của bạn . 
 

ELITE CHOICE 
  
The auriferous blend has been touted 
to be a tribute to the grandson of the 
founder Johnnie Walker, Sir Alexander 
Walker.  
  
It has been drawn from the private 
reserves of the Master Blender which 
also includes extra rare casks from 
now silent distilleries. Finely aged at 
21 years, this whiskey goes parallel to 
exceptional quality and flavor. 
 

“Formed from the very finest malt and grain, Johnnie Walker XR 21 yr is a premium Blended 
Scotch Whisky of truly exceptional quality. We are sure that the true connoisseurs of Scotch 
whisky will find reason to appreciate the new blend, which has been allowed to age for 
twenty-one years, achieving a smooth, deep blend”. 

MAI ANH TRADING CO., LTD



FOR THOSE WHO SEEK RARITY 
  
JOHNNIE WALKER Blue Label is the Scotch 
whisky crated from the rarest and most 
expensive whiskies in the world. It's the luxurious 
gift for the major officials and partners who 
created such a year of continuous success . 
  
  
CHO NHỮNG AI ĐAM MÊ SỰ QUÝ HIẾM 
  
Johnnie Walker Blue Label Scotch whisky sang 
trọng bậc nhất, được tạo ra từ những loại whisky 
hiếm và đắt nhất thế giới. Một món quà trang 
trọng tôn vinh những đối tác lớn sau một năm 
cống hiến không ngừng nghỉ. 
 

HIẾM CÓ & ĐỘC ĐÁO 
  
Hương vị mượt mà, tròn đầy & sâu lắng chỉ có thể tìm thấy ở Johnnie 
Walker® Blue Label™. Phải là người thật sành uống mới có thể tận 
hưởng loại whisky đầy thách thức nhưng cũng thật tuyệt vời này . 
Đây cũng được coi là loại whisky đoạt kỷ lục cao nhất của hãng . 
  
Blue label tái tạo lại hương vị của các loại whisky đầu tiên, được chứa 
trong chai cũng với thiết kế mang phong cách của thế kỷ 19 . 
  
Mỗi thành phần riêng lẻ của dòng whisky độc đáo này được lựa chọn 
thủ công một cách cẩn thận từ những xưởng nấu rượu hảo hạng , 
một số trong chúng không còn tồn tại nữa. Những nguyên vật liệu 
này được chứa trong những thùng tono đặc biệt, thường được chọn 
một trong hai tỉ chiếc . Khi chúng được khám phá ra , chúng được 
dùng cho pha chế Blue Label và ủ đến khi chúng đạt đến hương vị 
tuyệt đối, tuy nhiên đó là quá trình rất dài . 
  
Trên nhãn chai không tiết lộ tuổi của các loại whisky được dùng, cho 
dù một vài loại có thể đạt trên 60 tuổi. Kết quả là một hương vị 
whisky quý hiếm đến nỗi mỗi chai Johnnie Walker® Blue Label™ đều 
được đánh số riêng. 
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FOR THOSE YOU ADMIRE 
  
This JOHNNIE WALKER Blue 
Label Magnum is presented in a 
beautifully crafted and elengant 
blue leather case. The 
impressive 1.75 litre Magnum 
bottle represents generostity 
and wishes of magnificence for 
the year 2011. It is solemn gift 
for the important official or 
partner who reachs the 
resounding success for not only 
himself but also his community. 
  
  
  
CHO NGƯỜI BẠN THỰC SỰ 
CẢM KÍCH 
  
Hương vị rất thơm và êm ái, 
không dễ thưởng thức nhưng là 
phần thưởng xứng đáng cho 
người chinh phục. Chai Johnnie 
Walker Blue Label Magnum 1.75l 
thật ấn tượng nằm trong hộp 
bọc da sang trọng là lời năm mới 
trang trọng dành cho những đối 
tác quan trọng.

HƯƠNG VỊ CỦA SỰ TINH TẾ 
  
Nổi danh với hương vị hài hòa đến tuyệt đối, 
trong Johnnie Walker Blue Label có cả sự tươi 
mát lẫn độ chin của thời gian.  
  
Trong hương vị êm ái tròn đầy của Blue Label hầu 
như không hề có chút gây khó chịu. chỉ cần một 
ngụm cũng đủ để cảm nhận được sự mượt mà 
trên đầu lưỡi cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ của 
tất cả các hương vị, quả phỉ , mật ong, mùi thơm 
của cánh hồng, rượu sherry, và cam chín mọng.  
  
Để cảm giác chìm vào sâu hơn nữa , người sành 
rựợu sẽ được tưởng thưởng những hương vị được 
giấu kín của trái quất, làn khói thơm, gỗ đàn 
hương, thuốc lá, sôcôla và táo chin. Dư vị tiếp 
sau đó ở lại thật lâu kéo dài cảm giác thích thú 
nơi cổ họng . 
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RIÊNG DÀNH CHO 
NGƯỜI BẠN TÔN 
KÍNH NHẤT 
  
Đặc biệt tạo ra để đánh 
dấu sự kiện Johnnie Walker 
được Vua George V ban 
tặng “Chứng Nhận Hoàng 
Gia” năm 1934, Johnnie 
Walker Blue Label King 
George V là tác phẩm của 
những bậc thầy pha chế 
danh tiếng nhất . Một lời tri 
ân những thành tựu có ý 
nghĩa trọn đời dành cho 
những bậc lãnh đạo bạn 
thật lòng tôn kính.

FOR THOSE YOU RESPECT 
  
Made to commemorate the award of the “Royal Warrant” to Johnnie Walker in 1934, the 
unique JOHNNIE WALKER Blue Label King George V is crafted by only the most exceptional 
blenders. The distinctive crystal bottle makes this a gift worthy of a true leader. The grateful 
gift for the whole-life success of leaders you really respect.

MAI ANH TRADING CO., LTD



MAI ANH TRADING CO., LTD

MỘT VẺ NGOÀI ĐẦY TÊN TUỔI 

Được coi là đỉnh cao của nhãn hàng Blue 
Label, The John Walker được tạo nên từ một 
số loại whisky cực kỳ kiếm có, thậm chí 
không còn được sản xuất nữa, được chọn 
lựa đặc biệt từ hơn 7 triệu thùng rượu .  

Và chỉ có 9 xưởng chưng cất ( 6 malt 
whisky và 3 grain whisky ) có thể tạo ra loại 
whisky dùng để pha chế The John Walker, 
một vài trong số đó đến từ những xưởng 
chưng cất hiện nay không còn tồn tại nữa , 
Glen Albyn và Cambus .  

  

Hương khói nhẹ đến từ quá trình ủ hơn 100 
năm trong các thùng gỗ sồi, trên nền ngọt  
mật với vị cay nhẹ , The John Walker là loại 
whisky huyền thoại và xứng đáng đại diện 
cho nhãn hiệu Johnnie Walker.
  
Được tạo ra để tôn vinh phong cách truyền thống của whisky thế kỷ 19, thứ whisky này mang lại 
một cảm giác thật mềm mại mượt mà, cùng sự lan tỏa mạnh mẽ của hương vị.  
  
Một ví dụ hoàn hảo của nghệ thuật pha chế whisky thượng hạng, hương vị bất hủ đòi hỏi những 
kỹ năng bậc thầy và những loại whisky đặc biệt và quý hiếm nhất đại diện nhất cho hãng rượu 
làm ra chúng .



CAOL ILA 
  
Sophisticated friends will enjoy the subtle kich of this elegant label especially 
when served as an accompaniment to a meal. The extraordinary peppery note 
adds zest to both food and conversation. 
  
  
Hương khai vị nhẹ nhưng kích thích giác quan của dòng rượu sang trọng này sẽ 
là món quà làm hài lòng những người bạn sành điệu của bạn, nhất là khi dùng 
trong bữa ăn. Vị cay đặc biệt sẽ tăng thêm hưng phấn cho khẩu vị và câu 
chuyện chuyện trò của bạn.

MAI ANH TRADING CO., LTD



GLENKINCHIE 
  
This faultless choice will pleasantly surprise even the most knowledgeable 
enthusiast and earn you his utmost approval. The hints of honey and tangerines 
are especially refreshing when it's enjoy after dinner. 
  
   
Glenkinchie là một món quà tuyệt vời khiến kể cả những người yêu thích và sành 
nhất về whisky single malt cũng sẽ ngạc nhiên và hài lòng. Vị mật ong và vị me 
lẫn đâu đó trên đầu lưỡi sẽ khiến bạn cực kỳ thư thái khi dùng sau bữa tối .

MAI ANH TRADING CO., LTD



CLYNELISH 
  
To the single malt connoisseur, there are can be no greater gift that proves your 
esteem and refinement. This classy single malt is one of the most desired by 
both connoisseurs and collectors .

  
Với những người sành single malt, đây có lẽ là món quà tuyệt nhất để bạn có thể 
dành được tình cảm và sự quý trọng của họ. Nhãn rượu single malt kinh điển 
này là loại được những người yêu thích và sưu tầm single malt săn lùng nhất.

MAI ANH TRADING CO., LTD



MAI ANH TRADING CO., LTD

  
Hãy dành tặng Talisker cho những người sành thưởng thức. Vị êm lan tỏa thoang 
thoảng mùi mù tạc khiến Talisker trở thành nhãn rượu được các chuyên gia 
whisky single malt hết lời ca ngợi. 
 

TALISKER 
  
Presented to those with impeccable, this gift will elevate your status to that of 
fellow expert. Its well-rounded taste and enjoyable mustard refresh style make 
it highly prized among single malt specialists. 
 



THE SPIRITS OF THE NEW YEAR

  
  
  
  
  
  

  
"Một món quà thích hợp để trao 
tặng bằng cả tấm lòng và thành ý 
sẽ luôn được người nhận thấu 
hiểu và đánh giá cao ."  
  
 


THE SPIRITS OF THE NEW YEAR
THE ART OF GIFT GIVING 
 
 
KEEP WALKING
MAI ANH TRADING CO., LTD
334 KHAM THIEN - DONG DA - HA NOI
Tel : 084-4-38511623 Fax : 084-4-35114822 Website : www.mai-anh.vn
A perfect gift will always comes together with the sentiment and honestly from the sender and express his deep care to the recipients. With the great taste, the elegant packaging of the Johnnie Walker family, as well as other diverse collections, is the wonderful choice to recognize and celecrate for the great success of the last year with colleagues, business associates or other people you care about, and give more inspiration to be shoulder by shoulder for a glorious coming year.
 
Wishing you Propersity in the new year.
 
Keep Walking
 
Một món quà Tết hoàn hảo là món quà chứa đựng tình cảm và quan tâm sâu sắc đối với người được tặng. Với hương vị tuyệt vời, vẻ ngoài sang trọng lịch lãm, bộ sưu tập các sản phẩm đa dạng của dòng Johnnie Walker không chỉ là lựa chọn tinh tế để tán dương, chúc tụng đối tác, đồng nghiệp và người thân đã cùng bạn tạo nên thành công rực rỡ trong năm vừa qua mà còn thể hiện sự quan tâm và vị trí quan trọng của người được tặng trong lòng bạn. Hãy cùng nhau truyền thêm niềm cảm hứng chung vai sát cánh cho một năm mới thành công .
 
Chúc bạn và những người thân quý năm Tân Mão thịnh vượng và phát đạt .
 
Không ngừng bước tới … Keep Walking!
 
MAI ANH TRADING CO., LTD
THÔNG ĐIỆP
FOR WHOM YOU CARE ABOUT
 
JOHNNIE WALKER RED LABEL is a traditional, youthful Scotch whisky that is robust, sweet and smoky. Johnnie Walker Red Label express your appreciation every little contribution of each partner and colleague to the common success .
 
 
CHO NGƯỜI BẠN QUAN TÂM
 
Thuộc dòng Scotch whisky truyền thống, Johnnie Walker Red Label đầy cảm hứng với hương vị nồng nàn, ngọt và vị khói đặc trưng. Johnnie Walker Red Label thể hiện sự trân trọng và ghi nhận những đóng góp dù là nhỏ bé nhất của đồng nghiệp và cộng sự đối với thành công chung của công ty.
ĐẦY TÍNH CÁCH
 
Johnnie Walker® Red Label™ , phong phú với hương vị tròn đầy , được pha chế từ hơn 35 dòng whisky mạch nha đơn hảo hạng nhiều năm tuổi & nhiều loại whisky lúa mạch khác nhau. Trẻ trung, mạnh mẽ với vị khói, vani ngọt lẫn gia vị cay nồng, đốt cháy hương vị với phong cách độc đáo , Red Label luôn là hương vị được yêu thích của hàng triệu khách hàng trên thế giới .
 
Hương vị Red label nổi bật một cách hoàn hảo khi pha trộn - điều mà ít loại rượu mạnh nào có được , pha trộn mà không mất đi hương vị thuần túy .
 
MAI ANH TRADING CO., LTD
FOR THOSE WHO TIGHTEN RELATIONSHIP
 
Johnnie Walker® Black Label™ is a fascinating blend of earthy smoke, fresh fruits, rich fruits and creamy vanilla, that defines eternal refinement and sophistication. There is certainly no better gift than this to convey the message of long lasting wealth to your close friend, relative of colleague who creates success together with you .
 
 
CHO NHỮNG AI MUỐN THẮT CHẶT TÌNH THÂN
 
Kết hợp một cách kỳ diệu vị khói mộc mạc, trái cây tươi ngon và vanilla thơm ngậy, Johnnie Walker Black Label với chiều sâu hương vị mãnh liệt càng thắt chặt thêm mối quan hệ thâm giao. Và tất nhiên, không gì xứng đáng hơn Johnnie Walker Black Label để thay lời chúc đầu năm gửi đến bạn hữu, người thân và đồng nghiệp đã cùng bạn tạo dựng thành công .
 
ĐỈNH EVEREST CỦA WHISKY THƯỢNG HẠNG
 
Được công nhận là tuyệt tác cực kỳ khéo léo của dòng whisky pha trộn, giàu hương vị & êm mượt - Johnnie Walker® Black Label™ - giải thưởng cho whisky được yêu thích nhất .
 
Với hương vị sâu và đa chiều từ hơn 40 loại whisky được lựa chọn kĩ lưỡng, chứa hương trái cây tươi mát của Glendullan, sự sang trọng của Mortlach, sự giàu có phong phú của Talisker với hương kem vani của Cameron Brig, Black Label đầy quyền lực, hấp dẫn mà ko kém phần quí phái . Không khó giải thích tại sao nó trở thành lựa chọn hàng đầu của Winston Churchill .
 
MAI ANH TRADING CO., LTD
FOR THOSE WHO CHERISH THE SOPHISTICATION
 
Made from 180 different kinds of Scotland's finest single malt whiskies, it comes with the seal of Master Blender Jim Beveridge himself. The most sophisticated gift for your partners of colleagues who devote their creation to bring out perfect success.
 
 
CHO NHỮNG AI TRÂN TRỌNG SỰ TINH TẾ
 
Kết hợp 180 hương vị whisky mạch nha hảo hạng nhất của Scotland, Johnnie Walker Green Label 180 Cask đã được chính tay Bậc Thầy Pha Chế Rượu Jim Beveridge đích thân chế tác. Món quà tinh tế nhất dành cho những đối tác đồng nghiệp đã cống hiến sự sáng tạo cho những thành công mang tính đột phá.
 
SỰ HẤP DẪN ĐẦY THÍCH THÚ
 
Hương vị hoàn toàn tươi mới và luôn khác biệt chỉ được tạo ra bởi những loại whisky mạch nha đơn hảo hạng nhất .
 
Johnnie Walker Green label hoàn toàn khác biệt, mang hương vị tươi mới dễ nhận biết , được tạo ra từ các dòng whisky mạch nha đơn cao cấp . Mỗi đặc tính của mạch nha được đặc biệt lựa chọn làm tăng cường hương thơm & khẩu vị của Green label .
 
Bốn loại mạch nha đặc biệt , mỗi loại mang đặc tính riêng của nó, là chìa khóa mấu chốt ảnh hưởng đến hương vị . Talisker trao ra sự mạnh mẽ & sâu lắng , với hương cay của hạt tiêu & gỗ sồi đốt. Linkwood mang hương thơm của cả khu vườn trái cây với hương gỗ mộc mạc, nhẹ nhàng khéo léo. Trái tim của Cragganmore, với vị ngọt ngào hiếm có của mạch nha cùng hương thơm tinh tế. Với hương thơm ngọt của hoa, khói nhẹ & hương thơm từ biển của Caol Ila , tất cả đưa đến một Green Label mạnh mẽ , đa chiều . Sự kết hợp của sự sôi nổi , trẻ trung, cùng hương vị mềm mại , kích thích sự tươi mát trong vòm họng.
MAI ANH TRADING CO., LTD
FOR THOSE WHO FLAVOUR LUXURY
 
JOHNNIE WALKER Gold Label Reserve is created from the finest casks of Scotch whisky in his private reserve. Each bottle of carries the Master Blenders seal is the best wishes to significant partners and colleagues for a new successful year.
 
 
CHO NHỮNG AI YÊU CHUỘNG SỰ SANG TRỌNG.
 
Johnnie Walker Gold Label Reserve được Bậc Thầy Pha Chế Rượu đích thân chế tác từ nguyên liệu chọn lọc từ kho tàng rượu Scotch whisky hảo hạng nhất. Mỗi chai rượu mang Dấu chứng nhận bởi Bậc Thầy Pha Chế Rượu này sẽ là một lời chúc mừng những thành công vượt bậc của đồng nghiệp và đối tác quan trọng trong năm tới.
 
DÀNH RIÊNG CHO NHỮNG KHOẢNH KHẮC VÀNG
 
Ra mắt năm 2007, Johnnie Walker® Gold Label Reserve™ là nhãn hiệu mới nhất trong gia đình Johnnie Walker®. Mỗi chai rượu được nhà Pha Chế Trưởng đích thân tạo ra từ những loại whisky hảo hạng trong kho tàng riêng của gia đình Johnnie Walker®, và đóng Con Dấu Vàng bảo chứng chất lượng”.
 
“Linh hồn” của Johnnie Walker® Gold Label Reserve™ là whisky thuần mạch nha Clynelish quý hiếm. Hương vị nổi bật là mật ong hoà quyện với hương trái cây, gỗ tùng và vị khói mang lại dư vị ấm áp kéo dài.
 
MAI ANH TRADING CO., LTD
FOR THOSE WHO APPRICIATE THE ELEGANCE
 
A magnificent blend of 18 year-old designed to mark the centenary celebrations of John Walker and sons. A definitive whisky intended for luxurious celebrations.
 
 
 
CHO NHỮNG AI YÊU THÍCH SỰ LỊCH LÃM.
 
Là tuyệt tác đánh dấu thành công của gia đình John Walker suốt 100 năm qua, Johnnie Walker Gold Label với vẻ đẹp lịch lãm và hương vị thanh nhã chế tác từ những loại whisky tinh túy trên 18 năm tuổi sẽ là món quà hoàn hảo cho những đồng nghiệp và đối tác đã đóng góp những thành công rực rỡ trong năm qua.
 
 
SỰ THUẦN TÚY HÀO PHÓNG
 
Kỹ thuật pha trộn whisky khéo léo từ các dòng mạch nha quý hiếm nhiều năm tuổi tạo nên sự hào phóng của hương vị Gold label .
 
Nếu «trái tim của Black” là Cardhu thì «trái tim của Gold» là The Clynelish ở Northern Highland, mang đến cho Gold Label màu nước vàng óng & hương vị của mật . Còn tại sao loại whisky này lại có tên là «Gold Label», xuất xứ của cái tên này là từ The Clynelish , nơi những mạch nước nguồn chảy qua vàng nguyên chất ở Clynemilton Burn , đã tạo nên hương vị ma thuật, vị béo ngậy của kẹo bơ toffe, vị kem mượt , quả hạch & đường đốt trong Gold Label . 
 
The Royal Lochnagar , loại whisky đến từ Eastern Highland, một trong những loại whisky đơn yêu thích nhất của nữ hoàng Victoria, góp vào hương vị phong phú lan tỏa & phảng phất của trái cây tươi , nho khô . 
 
The Cardhu , đến từ Speyside, trao ra hương khói nhẹ với một chút điểm xuyết của vanilla . 
 
The Talisker , từ Isle of Skye, mang đến hương vị sâu, nồng ấm & mạnh mẽ với dư vị cay của khói hồ tiêu xanh , tạo thành điểm nhấn cho Gold Label .
FOR THE PRIVILEGED FEW
 
Luxurious and extravagant, chosen from 21 years whiskies, Johnnie Walker XR21 is beautifully crafted by the best Master Blenders from a private reserve of extra rare aged casks which no longer existed. With the most luxurious design and the unique premium flavor, Johnnie Walker XR21 is a symbol of distinction all over the world. Because you deserve the privilege.
 
 
CHO UY DANH LUÔN ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH.
 
Được bàn tay lão luyện của các bậc thầy pha chế kì công tuyển chọn và chế tác, Johnnie Walker XR21 là sự hòa quyện tuyệt mỹ của những loại whisky tinh túy trên 21 năm tuổi, được ủ trong các thùng gỗ sồi lâu năm cực kỳ quý hiếm đã từ lâu không còn nữa. Johnnie Walker XR21 chính là kiệt tác whisky hảo hạng bậc nhất ẩn mình trong thiết kế sang trọng,  khẳng định đẳng cấp và vị thế riêng của bạn .
 
ELITE CHOICE
 
The auriferous blend has been touted to be a tribute to the grandson of the founder Johnnie Walker, Sir Alexander Walker. 
 
It has been drawn from the private reserves of the Master Blender which also includes extra rare casks from now silent distilleries. Finely aged at 21 years, this whiskey goes parallel to exceptional quality and flavor.
 
“Formed from the very finest malt and grain, Johnnie Walker XR 21 yr is a premium Blended Scotch Whisky of truly exceptional quality. We are sure that the true connoisseurs of Scotch whisky will find reason to appreciate the new blend, which has been allowed to age for twenty-one years, achieving a smooth, deep blend”. 
MAI ANH TRADING CO., LTD
FOR THOSE WHO SEEK RARITY
 
JOHNNIE WALKER Blue Label is the Scotch whisky crated from the rarest and most expensive whiskies in the world. It's the luxurious gift for the major officials and partners who created such a year of continuous success .
 
 
CHO NHỮNG AI ĐAM MÊ SỰ QUÝ HIẾM
 
Johnnie Walker Blue Label Scotch whisky sang trọng bậc nhất, được tạo ra từ những loại whisky hiếm và đắt nhất thế giới. Một món quà trang trọng tôn vinh những đối tác lớn sau một năm cống hiến không ngừng nghỉ.
 
HIẾM CÓ & ĐỘC ĐÁO
 
Hương vị mượt mà, tròn đầy & sâu lắng chỉ có thể tìm thấy ở Johnnie Walker® Blue Label™. Phải là người thật sành uống mới có thể tận hưởng loại whisky đầy thách thức nhưng cũng thật tuyệt vời này . Đây cũng được coi là loại whisky đoạt kỷ lục cao nhất của hãng .
 
Blue label tái tạo lại hương vị của các loại whisky đầu tiên, được chứa trong chai cũng với thiết kế mang phong cách của thế kỷ 19 .
 
Mỗi thành phần riêng lẻ của dòng whisky độc đáo này được lựa chọn thủ công một cách cẩn thận từ những xưởng nấu rượu hảo hạng , một số trong chúng không còn tồn tại nữa. Những nguyên vật liệu này được chứa trong những thùng tono đặc biệt, thường được chọn một trong hai tỉ chiếc . Khi chúng được khám phá ra , chúng được dùng cho pha chế Blue Label và ủ đến khi chúng đạt đến hương vị tuyệt đối, tuy nhiên đó là quá trình rất dài .
 
Trên nhãn chai không tiết lộ tuổi của các loại whisky được dùng, cho dù một vài loại có thể đạt trên 60 tuổi. Kết quả là một hương vị whisky quý hiếm đến nỗi mỗi chai Johnnie Walker® Blue Label™ đều được đánh số riêng. 
MAI ANH TRADING CO., LTD
FOR THOSE YOU ADMIRE
 
This JOHNNIE WALKER Blue Label Magnum is presented in a beautifully crafted and elengant blue leather case. The impressive 1.75 litre Magnum bottle represents generostity and wishes of magnificence for the year 2011. It is solemn gift for the important official or partner who reachs the resounding success for not only himself but also his community.
 
 
 
CHO NGƯỜI BẠN THỰC SỰ CẢM KÍCH
 
Hương vị rất thơm và êm ái, không dễ thưởng thức nhưng là phần thưởng xứng đáng cho người chinh phục. Chai Johnnie Walker Blue Label Magnum 1.75l thật ấn tượng nằm trong hộp bọc da sang trọng là lời năm mới trang trọng dành cho những đối tác quan trọng.
HƯƠNG VỊ CỦA SỰ TINH TẾ
 
Nổi danh với hương vị hài hòa đến tuyệt đối, trong Johnnie Walker Blue Label có cả sự tươi mát lẫn độ chin của thời gian. 
 
Trong hương vị êm ái tròn đầy của Blue Label hầu như không hề có chút gây khó chịu. chỉ cần một ngụm cũng đủ để cảm nhận được sự mượt mà trên đầu lưỡi cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ của tất cả các hương vị, quả phỉ , mật ong, mùi thơm của cánh hồng, rượu sherry, và cam chín mọng. 
 
Để cảm giác chìm vào sâu hơn nữa , người sành rựợu sẽ được tưởng thưởng những hương vị được giấu kín của trái quất, làn khói thơm, gỗ đàn hương, thuốc lá, sôcôla và táo chin. Dư vị tiếp sau đó ở lại thật lâu kéo dài cảm giác thích thú nơi cổ họng .
 
MAI ANH TRADING CO., LTD
RIÊNG DÀNH CHO NGƯỜI BẠN TÔN KÍNH NHẤT
 
Đặc biệt tạo ra để đánh dấu sự kiện Johnnie Walker được Vua George V ban tặng “Chứng Nhận Hoàng Gia” năm 1934, Johnnie Walker Blue Label King George V là tác phẩm của những bậc thầy pha chế danh tiếng nhất . Một lời tri ân những thành tựu có ý nghĩa trọn đời dành cho những bậc lãnh đạo bạn thật lòng tôn kính.
FOR THOSE YOU RESPECT
 
Made to commemorate the award of the “Royal Warrant” to Johnnie Walker in 1934, the unique JOHNNIE WALKER Blue Label King George V is crafted by only the most exceptional blenders. The distinctive crystal bottle makes this a gift worthy of a true leader. The grateful gift for the whole-life success of leaders you really respect.
MAI ANH TRADING CO., LTD
MAI ANH TRADING CO., LTD
MỘT VẺ NGOÀI ĐẦY TÊN TUỔI
Được coi là đỉnh cao của nhãn hàng Blue Label, The John Walker được tạo nên từ một số loại whisky cực kỳ kiếm có, thậm chí không còn được sản xuất nữa, được chọn lựa đặc biệt từ hơn 7 triệu thùng rượu . 
Và chỉ có 9 xưởng chưng cất ( 6 malt whisky và 3 grain whisky ) có thể tạo ra loại whisky dùng để pha chế The John Walker, một vài trong số đó đến từ những xưởng chưng cất hiện nay không còn tồn tại nữa , Glen Albyn và Cambus . 
 
Hương khói nhẹ đến từ quá trình ủ hơn 100 năm trong các thùng gỗ sồi, trên nền ngọt  mật với vị cay nhẹ , The John Walker là loại whisky huyền thoại và xứng đáng đại diện cho nhãn hiệu Johnnie Walker.
 
Được tạo ra để tôn vinh phong cách truyền thống của whisky thế kỷ 19, thứ whisky này mang lại một cảm giác thật mềm mại mượt mà, cùng sự lan tỏa mạnh mẽ của hương vị. 
 
Một ví dụ hoàn hảo của nghệ thuật pha chế whisky thượng hạng, hương vị bất hủ đòi hỏi những kỹ năng bậc thầy và những loại whisky đặc biệt và quý hiếm nhất đại diện nhất cho hãng rượu làm ra chúng .
CAOL ILA
 
Sophisticated friends will enjoy the subtle kich of this elegant label especially when served as an accompaniment to a meal. The extraordinary peppery note adds zest to both food and conversation.
 
 
Hương khai vị nhẹ nhưng kích thích giác quan của dòng rượu sang trọng này sẽ là món quà làm hài lòng những người bạn sành điệu của bạn, nhất là khi dùng trong bữa ăn. Vị cay đặc biệt sẽ tăng thêm hưng phấn cho khẩu vị và câu chuyện chuyện trò của bạn.
MAI ANH TRADING CO., LTD
GLENKINCHIE
 
This faultless choice will pleasantly surprise even the most knowledgeable enthusiast and earn you his utmost approval. The hints of honey and tangerines are especially refreshing when it's enjoy after dinner.
 
 
 
Glenkinchie là một món quà tuyệt vời khiến kể cả những người yêu thích và sành nhất về whisky single malt cũng sẽ ngạc nhiên và hài lòng. Vị mật ong và vị me lẫn đâu đó trên đầu lưỡi sẽ khiến bạn cực kỳ thư thái khi dùng sau bữa tối .
MAI ANH TRADING CO., LTD
CLYNELISH
 
To the single malt connoisseur, there are can be no greater gift that proves your esteem and refinement. This classy single malt is one of the most desired by both connoisseurs and collectors .
 
Với những người sành single malt, đây có lẽ là món quà tuyệt nhất để bạn có thể dành được tình cảm và sự quý trọng của họ. Nhãn rượu single malt kinh điển này là loại được những người yêu thích và sưu tầm single malt săn lùng nhất.
MAI ANH TRADING CO., LTD
MAI ANH TRADING CO., LTD
 
Hãy dành tặng Talisker cho những người sành thưởng thức. Vị êm lan tỏa thoang thoảng mùi mù tạc khiến Talisker trở thành nhãn rượu được các chuyên gia whisky single malt hết lời ca ngợi.
 
TALISKER
 
Presented to those with impeccable, this gift will elevate your status to that of fellow expert. Its well-rounded taste and enjoyable mustard refresh style make it highly prized among single malt specialists.
 
THE SPIRITS OF THE NEW YEAR
 
 
 
 
 
 
 
"Một món quà thích hợp để trao tặng bằng cả tấm lòng và thành ý sẽ luôn được người nhận thấu hiểu và đánh giá cao ." 
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