
 

TNA Nail Art Crystal Designer 

Chủ đề 

Số thí sinh: 
1. (D) Swarovski thành lập đến nay lịch sử?bao lâu rồi?  
A. 20 năm  B. 50 năm  C. 100 năm  D . Hơn 125 năm  
2. (A) Ai là người sáng lập Swarovski?    
A. Daniel . Swarovski  B. Daniel George  C. Max . Swarovski  D. Markus. Swarovski  
3. (A) Trụ sở chính Swarovski đặt tại nước nào?   

A. Áo  B. Úc  C. Đức  D. Vương quốc Anh  
4. (B) Các sản phẩm doanh nghiệp của tinh thể cắt số lượng lớn là gì??  

A. CrystalBoutique B.CrystalProfessional C. Optical Business D.telleiGroup 
  

5. (D) Những sản phẩm pha lê của Swarovski Crystal trải dài trên những khu vực nào? 
A. quần áo chỉ B.chỉ loại đồ trang 

sức 
C. Chỉ có vẻ đẹp. D. thực phẩm và quần áo 

  
6. (D) trong những trường hợp nào bạn có thể sử dụng nhãn hiệu Thiên Nga của bộ phận Boutique 
Swarovski? 

A. Facebook hoặc phần 
mềm xã hội 

B. từ cửa của cửa 
hàng 

C. sẽ không được tì
m thấy là bí mật đ
ược sử dụng 

D. hoàn toàn 
không sử dụng 
  

7. (D) Có bao nhiêu tinh thể số lượng lớn dưới Bộ phận Pha lê Swarovski? 
A. 100 mẫu  B. 1.000 mẫu  C. 5.000 mẫu  D. hơn 15.000 mẫu  

  
8. (B) Điều nào sau đây là không cần thiết để xác định các tinh thể Swarovski? 

A. kích thước B. trọng 
lượng 

C. Màu D. số mẫu 
  

9. (A) Cơ sở mạ bạch kim chuyên nghiệp được sử dụng ở mặt sau của pha lê Swarovski cung cấp 
những chức năng gì? 

A. Tăng nhấp nháy 
và tỏa sáng 

B. Tăng trọng 
lượng 

C. Tăng độ 
dày 

D. Không có 
chức năng  

10. (D)Đường kính pha lê cắt nhỏ nhất được cung cấp bởi Swarovski Crystal Professionals là gì? 
A.0.7-0.8mm  B. 1-2mm  C. 2-3mm  D. 0,01-0,02mm 

11. (A) Sự phát triển của pha lê Swarovski đã trở thành một yếu tố thiết kế không thể thiếu đối với 
các nhà thiết kế. Sự lựa chọn màu sắc đa dạng là nền tảng của sự sáng tạo của nhà thiết kế. Sản 
phẩm pha lê Swarovski cung cấp bao nhiêu màu? 
A. hơn 80 loại  B. hơn 10 loại  C. 7 loại D. chỉ có Màu 



 

trong suốt 
12. (C) Sau khi Swarovski và Christine Dior phát triển lớp phủ hiệu ứng trắng cực quang vào những 

năm 1970, cho đến nay có bao nhiêu lớp phủ hiệu ứng? 
A. 3 loại   B. 5 loại    C. Hơn 30 loại    D. Không có loại nào ở trên 
13. (C) Loại vật liệu nào là chất kết dính nóng chảy đằng sau các tinh thể sắt phẳng Swarovski được 

sử dụng để làm gì? 
A. kim loại D. ngói B. nhựa C. vải thấm D. ngói 

14. (C) kích thước SS đó là thường được sử dụng trong Flat-bottomed tinh thể là kích thước của 
một pha lê tròn phẳng-bottomed? 
A. height B. Slope C. đường kính D. không có trên 

  
15. (D) Swarovski đá hoa tinh thể trong một loạt các hình dạng đã tạo ra những khả năng vô hạn 

của các nhà thiết kế, xin vui lòng hỏi của các ngành công nghiệp sau đây là không thích hợp 
cho các loại tinh thể 
A. Ngành nail B. Công nghiệp 

trang sức 
C. Công nghiệp 
đồng hồ 

D. Tất cả những điều 
trên áp dụng 
  

16. (D) Sự bảo vệ nào được cung cấp bởi lớp phủ ngọc trai đặc biệt trên ngọc trai pha lê Swarovski 
để giữ cho sản phẩm này sáng bóng? 
A. Chống nước hoa B. chống mồ hôi C. Chống tia cực 

tím 
D. Tất cả những 
điều trên 
  

17. (D) Pha lê Swarovski được chia thành tám loại. Những loại nào không có sẵn cho thợ làm móng? 
A. Đá tròn nhọn B. Tinh thể phẳng C. Pha lê đính 

cườm 
 D. Có thể sử dụng mà 
không bị hạn chế  

18. (A) Mỗi khi Swarovski ra mắt một sản phẩm mới cho năm tới, tại sao? 
A. Cung cấp cho các nhà thiết kế 
đủ thời gian để chuẩn bị  

B. Hãy sáng tạo và 
khác biệt 

C. Người và mây D. Tất cả những điều 
trên 

19. (D) Sản phẩm của Swarovski cho ngành nail là cho được sản phẩm gì? 
A. Cát pha lê B. Pha lê Pixie  C. Kho báu nhỏ  D. Tất cả những 

điều trên 
  

20. (D) Swarovski từ lâu đã được tích hợp với các nhà thiết kế và sự kiện thời trang từ khắp nơi trên 
thế giới. Hoạt động nào sau đây là sự tham gia của Swarovski? 
A. Chương trình bí 

mật của Victoria 
B. Oscar C. Trình diễn thời 

trang Paris 
D. Tất cả những điều 
trên 

 
 


