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Chắp cánh thương hiệu Việt
...toả sáng vươn đỉnh cao
Fly high from Viet Nam
…Shine bright on top of the world
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TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC
THƯƠNG HIỆU
BRAND STRATEGY

Sáng tạo là sức bật
Hiệu quả là đích đến
Creativity is the motivation,
Effectiveness is the destination
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ADINA VIETNAM
ABOUT US

Đối với Adina Vietnam, sự chân thành trong
cung ứng dịch vụ chính là sự khác biệt của
chúng tôi. Khi thực hiện bất kỳ một dự án nào,
người làm sáng tạo luôn phải đặt trái tim của
mình vào đó.

68
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THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

NHẬN DIỆN CỐT LÕI
CORE BRAND
IDENTITY

For Adina Vietnam, sincerity in service
provision is our difference. When involving in
any project, the creator always has to put the
whole heart and mind into it
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FEATURED PROJECTS

ADINA
VIETNAM
ABOUT US

Kính chào Quý khách hàng/ Đối tác,

Dear our Valued Customers/ Partners,

Lời đầu tiên, Adina Việt Nam xin chân thành cảm ơn
sự quan tâm, tín nhiệm của Quý khách hàng, Đối tác
trong thời gian qua.

First and foremost, Adina Vietnam would like to
deliver the sincere thanks for your concern and trust
in us during the past time.

Adina Việt Nam là đơn vị tư vấn, thiết kế xây dựng
nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp. Sứ mệnh của
chúng tôi là cung cấp những chiến lược, giải pháp
thương hiệu tối ưu nhất, giúp các doanh nghiệp xây
dựng hình ảnh uy tín, tin cậy trước khách hàng.
Với phương châm hoạt động “Sáng tạo là sức bật –
Hiệu quả là đích đến”, Adina Việt Nam luôn không
ngừng sáng tạo, trau dồi kiến thức chuyên ngành,
nhằm góp sức vào công cuộc xây dựng thương hiệu
Việt ngày càng vững mạnh.
Đặc biệt, chúng tôi sở hữu đội ngũ nhân sự hơn 10 năm
kinh nghiệm cùng các chuyên viên thiết kế trẻ trung,
năng động. Quy trình làm việc rõ ràng, minh bạch. Báo
giá dịch vụ chi tiết, công khai.
Cho đến nay, Adina Việt Nam đã trở thành đối tác
chiến lược đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp trong
các lĩnh vực khác nhau như Bất động sản, xây dựng,
mỹ phẩm, ngân hàng, bệnh viện, phòng khám,…Ngay
cả Start-up, doanh nghiệp vừa và nhỏ cho tới các tập
đoàn lớn như EVN, Mobifone, Vietinbank, Honda, An
Phong, BMSC… đều tin tưởng chọn lựa chúng tôi.
Với những điểm khác biệt ấn tượng ấy, Adina Việt Nam
mong rằng vẫn luôn nhận được sự yêu mến của Quý
khách hàng, Đối tác. Chúng tôi cam kết đặt cả trái tim
của người sáng tạo vào mỗi dự án, góp phần tạo dựng
vị thế vững chắc cho doanh nghiệp.
Rất hân hạnh được hợp tác với Quý khách!

Adina Vietnam is a professional consultation, design
and construction unit for brand identity. Our mission
is to provide the most optimal branding strategies
and solutions, helping your businesses to build a
prestigious and reliable image in the eye of
customers
With the operating motto "Creativity is the
motivation - Efficiency is the destination", Adina
Vietnam is always creative and eager for expertise
knowledge, in order to contribute to a stronger and
stronger Vietnamese brand.
In particular, we own the human resources with more
than 10 years of experience, along with young and
dynamic designers. We provide detailed and public
service quotation, monitored by a clear and
transparent working procedure.

Sau gần 10 năm hoạt động cho đến
nay Adina Việt Nam đã nhận được
sự tin tưởng và được hợp tác với
3000+ thương hiệu Việt. Chúng tôi
tự hào là đối tác của các doanh
nghiệp lớn như EVN, Mobifone,
Vietinbank, Honda, An Phong,
BMSC …
After nearly 10 years in this area,
Adina Vietnam has received the
trust and opportunities to cooperate with 3000+ Vietnamese
brands. We are proud to be a
partner of large corporations such
as EVN, Mobifone, Vietinbank,
Honda, An Phong, BMSC, etc

Up to now, Adina Vietnam has become a strategic
partner accompanying many businesses in different
ﬁelds such as Real Estate, Construction, Cosmetics,
Banking, Hospitals, Clinics, etc. We are trusted and
chosen by start-ups, small and medium enterprises
as well as large corporations such as EVN, Mobifone,
Vietinbank, Honda, An Phong, BMSC, etc.
With the impressive differences, Adina Vietnam
hopes to always receive the love of customers and
partners. We are committed to putting the whole
heart and mind of the creators into each project,
facilitating a strong position for your business.
It is our honor to cooperate with you!
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TẠI SAO
CHỌN
CHÚNG TÔI?
WHY CHOOSE US ?

01
GIẢI PHÁP
TOÀN DIỆN,
QUY TRÌNH
THÔNG MINH VÀ
KHOA HỌC
COMPREHENSIVE
SOLUTION,
INTELLIGENT AND
SCIENTIFIC
PROCEDURE
Khách hàng có thể dễ
dàng kiểm soát và
quản lý tất cả quá
trình Adina Việt Nam
thực hiện dự án.
Customers can easily
control and manage
all the stages as
Adina Vietnam
implementing the
project.

3000+

28+

7+

2+

DỰ ÁN HOÀN THÀNH

NHÂN SỰ TÀI NĂNG

NĂM KINH NGHIỆM

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

IMPLEMENTED
PROJECTS

TALENDTED
EMPLOYEES

YEAR OF
EXPERIENCE

OFFICES IN
HANOI &HCM
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ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
CẤP CAO KINH
NGHIỆM TRÊN 10
NĂM, CHUYÊN
VIÊN THIẾT KẾ
TRẺ TRUNG,
NHIỆT HUYẾT,
GIÀU SÁNG TẠO
SENIOR TEAM
WITH MORE THAN
10 YEARS OF
EXPERIENCE,
YOUTHFUL
DESIGN
SPECIALISTS
FULL OF
ENTHUSIASM AND
CREATIVITY
Với slogan “Sáng tạo
là sức bật – Hiệu quả
là đích đến”, chúng tôi
luôn sát cánh, cùng
nhau học hỏi, tìm tòi
những ý tưởng thiết
kế ấn tượng đáp ứng
yêu cầu khách hàng.
As our slogan said
"Creativity is the
motivation Efficiency is the
destination", we
always stand side by
side, learn together
and create more
impressive design
ideas to meet
customer
requirements
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03
KINH NGHIỆM ĐA
DẠNG Ở HẦU HẾT
CÁC LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG CỦA
DOANH NGHIỆP
DIVERSIFIED
EXPERIENCE IN
MOST OF THE
OPERATING
SECTORS
Năng lực của chúng
tôi được chứng minh
qua hàng ngàn dự án
thiết kế với nhiều lĩnh
vực kinh doanh khác
nhau như bất động
sản, xây dựng, y tế,
ngân hàng, nội thất,
chăm sóc sắc đẹp, cơ
điện,...
Our competence is
proven through
thousands of design
projects in various
business sectors
such as real estate,
construction,
healthcare, banking,
furniture, beauty
care, electromechanical. etc

04
DỰ ÁN LUÔN
ĐƯỢC ĐẢM BẢO
CHẤT LƯỢNG CAO
NHẤT, ĐÁP ỨNG
100% QUYỀN
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
PROJECTS ARE
ALWAYS
GUARANTEED
THE BEST
QUALITY AND
100%
INTELLECTUAL
PROPERTY
Bằng cái TÂM trong
ngành cùng chữ TÍN
của thương hiệu,
chúng tôi cam kết
đảm bảo chất lượng
dự án cao nhất, thiết
kế sáng tạo nhất, đáp
ứng 100% quyền sở
hữu trí tuệ.
As our heart and
mind are put into
each project to raise
the reputation of our
brand, we commit to
providing you the
best quality projects
and the most
creative designs that
are ensured with
100% intellectual
property

05
ĐÁP ỨNG MỌI
DEADLINE KHÁCH
HÀNG YÊU CẦU
MEET EACH
DEADLINE
PROPOSED BY
CUSTOMERS
Adina Việt Nam luôn
nỗ lực hoàn thiện tất
cả dự án theo đúng
thời hạn đã thỏa
thuận. Quá trình sáng
tạo nhanh chóng, tiết
kiệm thời gian, đảm
bảo chất lượng cho
Quý doanh nghiệp.
Adina Vietnam
always strives to
complete all projects
on time as agreed.
The creative process
is fast, time-saving,
and ensured with
quality for your
business
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CHĂM SÓC,
BẢO HÀNH
THƯƠNG HIỆU
BRAND CARE AND
WARRANTY
Không chỉ đồng hành
trong quá trình thực
hiện dự án, chúng tôi
còn sát cánh, hỗ trợ
và tư vấn trong suốt
chặng đường xây
dựng thương hiệu.
Not only accompany
during project
implementation, we
also stand by your
side, support and
advise throughout
the process of
setting up your
brand.
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CAM KẾT 100%
KHÁCH HÀNG
HÀI LÒNG
100%CUSTOMER
SATISFACTION
COMMITMENT
Adina cam kết tạo ra
tác phẩm vượt lên
trên sự mong đợi của
quý khách.
Adina is committed
to creating work that
exceeds your
expectations.

.v n
ĐÔ T HỊ HẢI PHÒN G
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QUY TRÌNH CỦA
ADINA VIỆT NAM
OUR BRANDING PROCESS

NGHIÊN CỨU
PHÂN TÍCH & ĐỊNH VỊ
THƯƠNG HIỆU
BRAND
RESEARCH
ANALYSIS &
ALLOCATION

Một trong những yếu tố làm nên thương hiệu của chúng tôi chính
là quy trình làm việc thông minh và khoa học từ bước tiếp nhận
thông tin dự án đến khi bàn giao, thanh lý dự án.
Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án, chúng tôi luôn lấy yêu cầu
và mong muốn của quý khách hàng làm tiêu chuẩn thực hiện.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ, tư vấn để mang đến cho quý
khách hàng những giải pháp tối ưu, giảm thiểu chi phí cũng như
thời gian cho khách hàng. Tiến độ chính xác và kết quả hài lòng
là lời hứa của chúng tôi.
One of the elements made up our brand name is a scientiﬁc and
intelligent workﬂow from receiving project’s information to
handing it over and liquidation.
During the process implementation, customer's requirements
and expectations are our priority standard. In addition, we also
provide support and advice to bring customers optimal
solutions to reduce costs as well as the time of customers. The
accurate progress and satisfactory result are our promises.
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QUẢN TRỊ
CHĂM SÓC, BẢO HÀNH
THƯƠNG HIỆU
BRAND CARE
AND WARRANTY

BRAINSTORM
TRUYỀN THÔNG
THƯƠNG HIỆU
BRAND
COMMUNICATION

04
08 | adina.com.vn

TƯ VẤN
CHIẾN LƯỢC
STRATEGY
DEVELOPMENT

02

THIẾT KẾ
NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
BRAND IDENTITY
DESIGN

03
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DỊCH VỤ
CỦA
CHÚNG TÔI
FEATURES SERVICE

Giúp tăng khả năng nhận biết thương hiệu tại tất cả điểm tiếp
xúc khách hàng, nâng cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp
∙ Nhận diện thương hiệu văn phòng.
∙ Proﬁle/ catalogue/ brochure/ báo cáo thường niên
∙ Biển bảng, đồng phục
∙ Ấn phẩm quảng cáo, tài liệu bán hàng
∙ Quà tặng

∙ Phát triển Chiến lược Khác biệt hoá Thương hiệu
∙ Phát triển bản sắc nhận diện thương hiệu cốt lõi
∙ Ứng dụng nhận diện thương hiệu
∙ Phát triển tài liệu chỉ dẫn nhận diện thương hiệu
∙ Phát triển kế hoạch truyền thông thương hiệu

Helps to increase brand identity at all customer touchpoints,
and enhance the brand value.
∙ Office brand identity
∙ Proﬁle/ catalogue/ brochure/ annual report
∙ Tag and board, uniform
∙ Advertising publications, sales materials
∙ Gifts

∙ Development of a Brand Differentiation Strategy
∙ Development of core brand identity
∙ Application of brand identity
∙ Development of brand identity documentation
∙ Development of a Brand Marketing Plan

01

TƯ VẤN
CHIẾN LƯỢC
BRAND
STRATEGY

02

03
NHẬN DIỆN
CỐT LÕI
CORE BRAND
IDENTITY

NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP
CORPORATE
BRAND
IDENTITY

04

∙ Building an online marketing plan
∙ Designing website interface
∙ Programming website
∙ Designing advertising banners

05
NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM
PRODUCT
BRAND
IDENTITY

∙ Đặt tên công ty/ thương hiệu
∙ Sáng tác slogan/tagline
∙ Thiết kế logo
∙ Tư vấn bảo hộ thương hiệu
∙ Cẩm nang thương hiệu

Bao bì nhãn mác sản phẩm giúp tăng doanh thu
tạo ấn tượng riêng cho thương hiệu. Adina sẽ
đưa ra các giải pháp giúp sản phẩm của bạn
có tiếng nói riêng so với các đối thủ cạnh tranh
trên thị trường.

∙ Name the company/ brand
∙ Make slogan/tagline
∙ Design the logo
∙ Consult the Brand protection
∙ Provide the Brand Guideline

∙ Đặt tên thương hiệu sản phẩm
∙ Thiết kế logo nhãn hiệu sản phẩm
∙ Thiết kế bao bì, tem nhãn sản phẩm
∙ Thiết kế trang trí Showroom/ gian hàng
∙ Thiết kế POSM
Product packaging helps to increase sales and
create a unique impression for the brand. Adina
will offer solutions to distinguish your products
with their own advantages compared to other
competitors in the market.
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∙ Xây dựng kế hoạch truyền thông trực tuyến
∙ Thiết kế giao diện website
∙ Lập trình website
∙ Thiết kế banner quảng cáo

∙ Product’s name identiﬁcation
∙ Product’s tag and logo Design
∙ Products packaging and label design
∙ Showroom/booth decorative design
∙ POSM design

∙ Printing and processing
∙ Production of thank-you gifts for customers

NHẬN DIỆN
THƯƠNG
HIỆU SỐ
DIGITAL
BRAND
IDENTITY

06

∙ In ấn, gia công...
∙ Sản xuất quà tặng doanh nghiệp

07
NHẬN DIỆN
HÌNH ẢNH
IMAGE
BRAND
IDENTITY

∙ Chụp hình Doanh nghiệp
∙ Chụp hình sản phẩm
∙ Dựng video giới thiệu Doanh nghiệp
∙ Dựng TVC, phóng sự quảng cáo
∙ Brand photoshoot
∙ Products photoshoot
∙ Making a Brand introduction video
∙ Making TVC, advertising report

SẢN XUẤT
IN ẤN
MANUFACTURING

PRINT

08

DỊCH VỤ
SÁNG TẠO
CREATIVE
SERVICE

∙ Viết nội dung Báo cáo thường niên
∙ Viết nội dung quảng cáo
∙ Viết nội dung quản trị Website
∙ Chụp hình quảng cáo
∙ Đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa
∙ Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả
∙ Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
∙ Drafting the annual report
∙ Drafting the advertising scripts
∙ Drafting the website administrative content
∙ Advertising photoshoot
∙ Registration for exclusive trademark
∙ Register for copyright of author
∙ Register for protection of industrial designs
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TƯ VẤN
CHIẾN LƯỢC
THƯƠNG HIỆU
BRAND STRATEGY

CƠ CẤU,
QUAN HỆ
THƯƠNG HIỆU
STRUCTURE,
RELATION
BRAND

TRUYỀN THÔNG
THƯƠNG HIỆU

NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU

BRAND
COMMUNICATION

BRAND
IDENTITY

1

CHIẾN LƯỢC
KHÁC BIỆT
HOÁ
THƯƠNG
HIỆU

THẤU HIỂU

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
UNDERSTANDING
THE COMPETITORS

BRAND
DIFFERENTIATION
STRATEGY

THẤU HIỂU

∙ Tầm nhìn Thương hiệu
∙ Lợi thế cạnh tranh
∙ Chiến lược kinh doanh
∙ Brand Vision
∙ Competitive Advantage
∙ Business Strategy
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THƯƠNG HIỆU
UNDERSTANDING
THE BRAND
∙ Chiến lược kinh doanh
∙ Tầm nhìn thương hiệu
∙ Triết lý thương hiệu
∙ Lợi thế cạnh tranh

∙ Business Strategy
∙ Brand Vision
∙ Brand Phylosophy
∙ Competitive Advantage

THẤU HIỂU

KHÁCH HÀNG
UNDERSTANDING
THE CUSTOMER

∙ Hiểu các nhu cầu chưa được thoả mãn
∙ Đánh giá về thương hiệu
∙ Đánh giá về đối thủ cạnh tranh
∙ Recognition of unsatisfaction
∙ Evaluation of brand
∙ Evaluation of the competitors

Phát triển
Chiến lược
Khác biệt hoá
Thương hiệu
Development
of a Brand
Differentiation
Strategy

2

3

Phát triển
Bản sắc
nhận diện
thương hiệu
cốt lõi

Development
of core brand
identity

Tên Thương hiệu
Câu Định vị Thương hiệu
Logo
Màu sắc Thương hiệu
Kiểu chữ Thương hiệu
Mẫu Định dạng chuẩn

Định hướng phát triển
Thương hiệu

Brand Name

Xác định những điểm khác
biệt (POD) và những điểm
bán hàng độc nhất (USP) để
thuyết phục khách hàng và
đối tác lựa chọn Thương hiệu
của bạn

Brand Colors

Ứng dụng
nhận diện
thương hiệu

4

Application of
brand identity

Truyền thông tĩnh: Định dạng
của các mẫu truyền thông
không thay đổi theo thời gian.

Phát triển
tài liệu
chỉ dẫn
nhận diện
thương hiệu

5

Development
of Brand
Guideline

Thương hiệu phát triển theo
thời gian, nhưng có những yếu
tố căn bản trong nhận diện
Thương hiệu cần được lưu giữ
trong dài hạn. Kết quả đầu ra
của giai đoạn này là bộ tài liệu
chỉ dẫn Thương hiệu tập hợp
những lời khuyên giúp bạn lưu
giữ Thương hiệu một cách hiệu
quả.

Phát triển
kế hoạch
truyền thông
thương hiệu
Development of a
Brand
communication
Plan

Phát triển Ý tưởng Truyền
thông.
Phát triển Kế hoạch Truyền
thông Thương hiệu (trong
vòng 1 năm)
Kích hoạt Thương hiệu
Duy trì Thương hiệu
Developing the
Communication Ideas
Developing the Brand
Communication Plan (within
the next 01 year)
Activating the Brand
Maintaining the brand

Truyền thông động: Định
dạng của các mẫu truyền
thông thay đổi theo thời gian

Brands evolve over time, but
there are fundamental
elements of Brand identity
that need to be preserved in
the long run. The output of
Static communication:
The format of communication this stage is a Brand guideline
patterns does not change over that provides tips to help you
to preserve your Brand
time
effectively.
Dynamic communication:
The format of communication
patterns changes over time

Brand motto and logo
Brand Typography
Standard Format Template

Xây dựng nền tảng cho các
hoạt động sáng tạo và truyền
thông
Brand Development
Identify your point of
differences (PODs) and unique
selling points (USPs) to
convince customers and
partners to choose your Brand
Forming a foundation for
creative and communication
activities
adina.com.vn | 13

NHẬN DIỆN
CỐT LÕI

CORE BRAND IDENTITY

Nhận diện cốt lõi thương hiệu
chính là kim chỉ nam dẫn dắt và
ảnh hưởng quan trọng bậc nhất
đến toàn bộ hệ thống nhận diện
thương hiệu sau này. Adina đặc
biệt quan tâm đến tầm nhìn dài
hạn của thương hiệu giúp doanh
nghiệp xây dựng được nhận diện
cốt lõi có giá trị bền vững và lâu
dài nhất.
∙
∙
∙
∙
∙

Đặt tên công ty/ thương hiệu
Sáng tác slogan/tagline
Thiết kế logo
Tư vấn bảo hộ thương hiệu
Cẩm nang thương hiệu

Core brand identity is the
guideline and the most
important inﬂuence on the
entire brand identity system
afterwards. Adina is particularly
interested in the long-term
vision of the brand to help
businesses build a core identity
with the most sustainable and
permanent value.
∙
∙
∙
∙
∙

Name the company/ brand
Make slogan/tagline
Design the logo
Consult the Brand protection
Provide the Brand Guideline
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Đặt tên
công ty/
thương hiệu

Sáng tác
slogan/tagline

Thiết kế
logo

Tư vấn
bảo hộ
thương hiệu

Cẩm nang
thương hiệu
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NHẬN DIỆN
CỐT LÕI

CORE BRAND IDENTITY

Client: Mobifone
Industry: Viễn thông
Year: 2017
Scope of work: xây dựng lại hệ thống
logo sản phẩm của Mobifone,
brochure sản phẩm, chụp hình doanh
nghiệp ...
MTRACKER
GIẢI PHÁP GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

Mtracker - Mobifone là sản phẩm mang lại giá trị gia tăng cho lợi ích của
doanh nghiệp trong thời kì công nghệ số. Không chỉ gia tăng năng suất
lao động trực tiếp của doanh nghiệp thông qua việc kiểm soát và tối ưu
hóa lịch trình di chuyển của từng nhân viên, mTracker còn giúp doanh
nghiệp có thể thu thập các thông tin cần thiết của những điểm, địa chỉ
mà doanh nghiệp quan tâm trên hành trình di chuyển của nhân viên.
Mục tiêu sản phẩm hướng tới việc nâng cao hiệu suất làm việc của
nhân viên, giảm thiểu chi phí phát sinh cho doanh nghiệp, đồng thời
gia tăng tính gắn kết của doanh nghiệp với các điểm trên tuyến, tránh
tình trạng phụ thuộc vào nhân viên kinh doanh.

16 | adina.com.vn

Tìm kiếm sự đổi mới trong việc kết nối liên lạc
thay đổi những hạn chế của tổng đài truyền
thống. Trung tâm liên lạc 3C là giải pháp chăm
sóc khách hàng đa kênh hợp nhất (gồm các
kênh: Facebook, Live chat, Email, Thoại, SMS),
được xây dựng trên nền điện toán đám mây (3C
- Cloud Contact Center).

Mtracker là giải pháp công nghệ toàn diện với hỗ trợ trên thiết bị di
động giúp giám sát hành trình di chuyển và gửi tọa độ thiết bị về trung
tâm lưu trữ dữ liệu (Server) theo thời gian nhất định được người quản lý
thiết lập.

MOBIFONE 3C
CLOUD CONTACT CENTER – 3C

Giải pháp cung cấp công cụ liên lạc mạnh mẽ
cho các doanh nghiệp dựa trên nền tảng viễn
thông của Mobifone và hạ tầng Internet. Mang
lại những tính năng tối ưu nâng cao hiệu quả
hoạt động cho doanh nghiệp.

WorkON được cung cấp trên toàn bộ các nền tảng Web
desktop/ Mobile web/ Android app/ iOs app giúp nhân viên
doanh nghiệp có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi.
Nền tảng giao tiếp và cộng tác trong nội bộ doanh nghiệp:
thực hiện theo từng phòng ban và phân chia quyền tiếp cận
trong các phòng ban. Hệ thống real-time notiﬁcation giúp
mọi nhân viên luôn luôn được cập nhật các thông tin trao đổi
trong nội bộ doanh nghiệp

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

MSALE – PHẦN MỀM QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
BÁN HÀNG TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG

▷ Quản lý kênh phân phối
Doanh nghiệp có thể quản lý hàng tồn kho theo kênh phân
phối từ doanh nghiệp, nhà phân phối, xuống các đại lý, điểm
bán lẻ… để phân bổ hàng hóa kịp thời, mọi lúc mọi nơi.
▷ Quản lý bán hàng
Giao chỉ tiêu, thực hiện bán hàng và báo cáo thống kê nhằm
kiểm soát tốt doanh số, nâng cao chất lượng bán hàng của
nhân viên qua đó thúc đẩy tối ưu hiệu quả kinh tế.
▷ Chăm sóc điểm bán lẻ
Cập nhật và phản hồi thông tin về trang thiết bị, sản phẩm,
hàng tồn kho và thông tin đối thủ tại điểm bán lẻ theo địa
bàn/ theo tuyến.
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP
BRAND STRATEGY

Giúp tăng khả năng nhận biết thương hiệu
tại tất cả điểm tiếp xúc khách hàng, nâng
cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp
∙ Nhận diện thương hiệu văn phòng.
∙ Proﬁle/ catalogue/ brochure/ báo cáo
thường niên
∙ Biển bảng, đồng phục
∙ Ấn phẩm quảng cáo, tài liệu bán hàng
∙ Quà tặng
Helps to increase brand identity at all
customer touchpoints, and enhance the
brand value.
∙ Office brand identity
∙ Proﬁle/ catalogue/ brochure/ annual
report
∙ Tag and board, uniform
∙ Advertising publications, sales materials
∙ Gifts
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP

MÔI GIỚI
CHỨNG KHOÁN

TƯ VẤN
DOANH NGHIỆP
VÀ BẢO LÃNH
PHÁT HÀNH

PHÂN TÍCH
ĐẦU TƯ

BRAND STRATEGY

Nhập mã chứng khoán

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập

Mở tài khoản

VỀ BMSC GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRUNG TÂM TƯ VẤN THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ

Client: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN BẢO MINH
Industry: Chứng khoán, tài chính
Year: 2017
Scope of work: logo, nhận diện
thương hiệu, website...

GIAO DỊCH THÔNG MINH
Toàn tâm - Toàn thắng
Xem tại đây

Nhập mã chứng khoán

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập

Mở tài khoản

VỀ BMSC GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRUNG TÂM TƯ VẤN THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ

BẠN CHƯA TÀI KHOẢN
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ?

BẠN MUỐN TÌM HIỂU
CÁC DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN ?

BẠN CẦN TÌM
MÔI GIỚI ĐÁNG TIN CẬY ?

GIAO DỊCH THÔNG MINH
Chỉ cần 5 phút để bạn hoàn thành
mở tài khoản và bắt đầu giao dịch

Đặt lệnh mua bán chứng khoán

Cổ phiếu khuyến nghị (E-broke)

Nột tiền

Môi giới tư vấn

Toàn tâm - Toàn thắng
Xem tại đây

Vay tiền để mua chứng khoán

GIAO DỊCH THÔNG MINH
GIAO DỊCH THÔNG MINH
Toàn tâm - Toàn thắng

Toàn tâm - Toàn thắng
Xem tại đây

Xem tại đây

BẠN CHƯA TÀI KHOẢN
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ?

BMSC Mobile App

Cổ phiếu khuyến nghị

Datafeed

Biểu đồ kỹ thuật

BẠN MUỐN TÌM HIỂU
CÁC DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN ?

Chỉ cần 5 phút để bạn hoàn thành
mở tài khoản và bắt đầu giao dịch

BẠN CẦN TÌM
MÔI GIỚI ĐÁNG TIN CẬY ?

Đặt lệnh mua bán chứng khoán

Cổ phiếu khuyến nghị (E-broke)

Nột tiền

Môi giới tư vấn

Vay tiền để mua chứng khoán

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: 090.230.8888

support@bmsc.com.vn

Mạng lưới chi nhánh

CÔNG CỤ GIAO DỊCH

THÔNG TIN TƯ VẤN

HƯỚNG DẪN

Giao dịch trực tuyến

Cổ phiếu khuyến nghị

Hướng dẫn lệnh điều kiện

Bảng giá thông minh

Datafeed

Đăng ký và sử dụng OTP

Mobile trading

Biểu đồ kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
HCM : (08) 7306 8686

BMSC Mobile App

Cổ phiếu khuyến nghị

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: 090.230.8888

CÔNG
CỤ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

TIN TỨC

ĐẶT LỆNH QUA ĐIỆN THOẠI
HCM : (08) 7305 8686
(08) 4455 0686

Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky
34A Phạm Ngọc Thạch
P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
08 7306.8686 - 08 4455.0686

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
NGÀY 24/03/2017
Posted
by thongnt
24/03/2017
THỊ TRƯỜNG
CHỨNG
KHOÁN
NGÀY 24/03/2017
Posted by thongnt

24/03/2017

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
NGÀY 24/03/2017
Posted by thongnt

HỖ TRỢ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
HCM : (08) 7306 8686

24/03/2017

Datafeed

support@bmsc.com.vn

THÔNG
TIN TƯ VẤN
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HƯỚNG
DẪN
TIN TỨC

Cổ
phiếu
khuyến
HCM
: (08)
7306 nghị
8686

Giao dịch trực tuyến
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
Bảng giá thông minh
Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky
Mobile trading
34A Phạm Ngọc Thạch

Hướng dẫn lệnh điều kiện
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Đăng ký và sửNGÀY
dụng 24/03/2017
OTP

Datafeed
ĐẶT LỆNH QUA ĐIỆN THOẠI
HCMđồ
: (08)
7305 8686
Biểu
kỹ thuật
(08) 4455 0686

P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
08 7306.8686 - 08 4455.0686

Biểu đồ kỹ thuật

Mạng lưới chi nhánh

Posted by thongnt

24/03/2017

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
NGÀY 24/03/2017

HỖ TRỢ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
HCM : (08) 7306 8686

Posted by thongnt

24/03/2017

08 3824.7436
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
NGÀY 24/03/2017

info@bmsc.com.vn

Posted by thongnt

24/03/2017

08 3824.7436
info@bmsc.com.vn
VN-INDEX:
725.14 3.00(0.42%)

HNX: HNX91.44 0.07(0.7%)

Hỏi đáp

Chat với chúng tôi

Mở tài khoản

VN-INDEX: 725.14 3.00(0.42%)

HNX: HNX91.44 0.07(0.7%)

Hỏi đáp

Chat với chúng tôi

Mở tài khoản

www.bmsc.com.vn
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP
BRAND STRATEGY

Client: Nội thất Như An
Industry:Thiết kế thi công nội thất
Year: 2017
Scope of work: logo, nhận diện
thương hiệu, website, chụp hình
doanh nghiệp, proﬁle...

TYPE
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS T UVWXYZ
1234567890
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP

Giấy M
ờ

i

LỄ RA MẮ

BỘ NHẬN

DIỆN THƯ

HỢP LỰ

Kín
....

BRAND STRATEGY

h Hóa
.com
roup

Than

h Hóa, .hoplucg
LỰC
N HỢPThọ, TP. Than W: www

CỔ PHẦ Đông oup.com
G TY Thanh, P.
ucgr
hopl
G CÔN
TỔN Nguyễn Chí E: info@
66
595
111
A:
737
T: 023

Client: HỢP LỰC GROUP
Industry: Kinh doanh đa ngành: bất
động sản, y tế, giáo dục, hoá thân
hoàn vũ...
Year: 2019
Scope of work: bộ logo thương hiệu,
nhận diện thương hiệu, proﬁle ....
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....

....

....

T
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U
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.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consec
Lorem ipsum dolor
sit amet, consec

NỘI DUNG BANROLL

NỘI DUNG
BANNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis

NỘI DUNG
BANNER

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut

CÔNG TY TNHH MTV BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC

A: 595 Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa
T: 02373 713 777 Số Cấp cứu: 02373 713 713 Tổng đài: 1900 9012
E: hospital@hoplucgroup.com W: www.hopluchospital.com

CÔNG TY TNHH MTV BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC

A: 595 Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa
T: 02373 713 777 Số Cấp cứu: 02373 713 713 Tổng đài: 1900 9012
E: hospital@hoplucgroup.com W: www.hopluchospital.com

TRUNG TÂM KHÁM CHỮA BỆNH
RĂNG - HÀM - MẶT

PHÒNG KHÁM
TAI - MŨI - HỌNG

NHÀ XE
CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP
BRAND STRATEGY

Client: Bệnh viện Thái Bình
Industry: Khám chữa bệnh
Year: 2018
Scope of work: logo, nhận diện
thương hiệu, proﬁle,...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP
BRAND STRATEGY

Client: Tổng Hội y học Việt Nam Viện y học ứng dụng Việt Nam
Industry: Phòng khám chuyên khoa
dinh dưỡng
Year: 2018
Scope of work: logo, nhận diện
thương hiệu, nhận diện văn phòng,
POSM ...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP
BRAND STRATEGY

Client: Công ty TNHH Elecom
Industry: Tổng công ty cơ điện lớn
nhất miền Bắc
Year: 2018
Scope of work: logo, nhận diện
thương hiệu, ...

Kết nối vận động
hợp tác, phát triển
toàn cầu, mở rộng

Năng lượng
lan tỏa, vận động,
điện thế

Logo
Hình tượng hóa bằng
các đường nét đồ họa

C 00 M40 Y100 K00
R 250 G166 B26 #FAA61A

Orange Color

PANTONE

1375C

PANTONE
7683C

Blue Color
C 80 M55 Y00 K00
R 61 G113 B184 #3D71B8
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP
BRAND STRATEGY

Client: Bộ Thông Tin Và Truyền Thông
- Trung Tâm Internet Việt Nam VNNIC
Industry: Công nghệ thông tin
Year: 2020
Scope of work: bộ logo, nhận diện
thương hiệu, proﬁle
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP
BRAND STRATEGY

Client: Công ty TNHH chăn ga gối
đệm Elan
Industry:Chuyên sản xuất và phân
phối các sản phẩm chăn ga gối đệm
cao cấp lớn nhất Hải Phòng.
Year: 2018
Scope of work: logo, nhận diện
thương hiệu, website, chụp hình
doanh nghiệp, proﬁle...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP
BRAND STRATEGY

50M

SWIMMING POOL

RESTAURANT
10M

SPA - BEAUTY

Client: Vạn Bội Ecolux Island
Industry:Khu nghỉ dưỡng resort ven
biển gồm khách sạn, nhà hàng, Gym,
spa...
Year: 2017
Scope of work: logo, nhận diện
thương hiệu, ...
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20 M

NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP
BRAND STRATEGY

Client: Nguyen Tat Thanh University
Industry:Giáo dục
Year: 2017
Scope of work: logo, nhận diện
thương hiệu, brochure, website
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TÀI LIỆU
BÁN HÀNG
LỜI GIỚI THIỆU
Năm 2010, Vietinbank Capital ra đời nằm trong định
hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam với mục tiêu trở thành một tập đoàn tài chính
ngân hàng đa năng, lớn mạnh tầm cỡ khu vực Đông

Vũ khí hiệu quả, lặng lẽ tạo dựng
sức mạnh thương hiệu, hỗ trợ
đội ngũ kinh doanh tăng doanh
số bán hàng, ấn phẩm giúp
doanh nghiệp thắng thầu dự án.

Nam Á với hai trụ cột là nghiệp vụ ngân hàng thương

Vietinbank Capital Profile 2016-2017

SALE KIT

QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
HÃY ĐẦU TƯ
NGAY TỪ NGÀY HÔM NAY

Môi trường đầu tư ngày càng hàm chứa nhiều rủi ro phức tạp, các nhà đầu tư không chuyên,
với bất lợi về chuyên môn, thông tin, cũng như thời gian tham gia thị trường sẽ không dễ
dàng đạt được lợi nhuận kỳ vọng. Tại Vietinbank Capital, chúng tôi thực hiện lập, huy động
và quản lý Quỹ đầu tư bao gồm: Quỹ đại chúng, Quỹ đầu tư cổ phiếu, Quỹ đầu tư trái phiếu,
Quỹ đầu tư bất động sản, Quỹ thành viên, Quỹ hưu trí…
Mục tiêu của Vietinbank Capital là cung cấp cho khách hàng một danh mục quỹ đầu tư đa
dạng để lựa chọn đầu tư và hướng tới tỷ lệ sinh lời hấp dẫn trong các bối cảnh thay đổi của
thị trường.

mại và ngân hàng đầu tư. Trải qua hơn 5 năm hoạt
động, VietinBank Capital hiện là đối tác đầu tư tin cậy
của nhiều tổ chức, doanh nghiệp uy tín và nhà đầu tư cá

CÁC QUỸ ĐẦU TƯ VIETINBANK CAPITAL
ĐANG HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ:

nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng động và chuyên

Quỹ Đầu tư Khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam

nghiệp; cùng kinh nghiệm đa dạng và sự hiểu biết sâu
rộng về thị trường, chúng tôi đã và đang hỗ trợ các nhà
đầu tư đưa ra những quyết định đúng đắn để có thể đạt
được lợi nhuận kì vọng trên cơ sở kiểm soát tốt rủi ro;
đồng thời tạo nền tảng, vị thế và uy tín cho VietinBank

3

Mục tiêu đầu tư

Đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp IPO, các doanh nghiệp
niêm yết và các doanh nghiệp thoái vốn của Nhà nước và trở thành

Ngành đầu tư

Nước sạch và môi trường

Bất động sản

Thủy điện

Cảng biển và Logistics

Sản xuất công nghiệp

Dược phẩm và hóa chất

cổ đông chiến lược của những công ty này.

10

Capital trên thị trường tài chính Việt Nam.

Chúng tôi ý thức về việc nâng cao giá trị thương hiệu

11

Nông nghiệp

Vietinbank cũng như có được sự tin tưởng hợp tác của
Quý khách hàng, nhà đầu tư, đối tác. Thành công của

Thời gian đầu tư

5 năm (có thể gia hạn)

Vietinbank Capital chính là được tận tâm, tận lực đem

Vốn góp tối thiểu

5 triệu đồng

lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng, nhà đầu tư, đối tác
và cộng đồng.

Đầu tư vào các loại hình trái phiếu để đem lại mức lợi tức cao hơn từ
2% đến 4% so với lợi tức tiền gửi tiết kiệm hàng năm.

Chủ tịch Công ty

Ngành đầu tư

Trái phiếu chính phủ

Thời gian đầu tư

5 năm (có thể gia hạn)

Vốn góp tối thiểu

5 triệu đồng

Trái phiếu doanh nghiệp

Chứng chỉ tiền gửi

Nguyễn Tuấn Anh

Vietinbank Capital Proﬁle 2016-2017

∙ Hồ sơ năng lực công ty
∙ Hồ sơ giới thiệu sản phẩm
∙ Tờ gấp quảng cáo
∙ Tờ rơi quảng cáo

Nam về giá trị tài sản quản lý và hiệu quả đầu tư.
Mang lại lợi nhuận tốt nhất cho các nhà đầu tư
và các đơn vị nhận đầu tư.

QUẢN LÝ TÀI SẢN THEO CHỈ ĐỊNH

Kết nối các nhà đầu tư với những cơ hội đầu tư

Thành lập Quỹ đầu tư Khám
phá giá trị Ngân hàng Công
thương Việt Nam với quy mô
vốn huy động ban đầu 100 tỷ
đồng

Cùng với ngân hàng VietinBank và hệ thống

2014

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Thành lập và quản lý chuyên nghiệp các quỹ đầu tư.
Đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp giải pháp đầu tư chuyên nghiệp, hiệu quả nhất đến
khách hàng.

Với dịch vụ này, chúng tôi có thể thay mặt nhà đầu
tư thực hiện các công việc như đấu giá cổ phần phát
hành ra công chúng, giao dịch cổ phiếu, trái phiếu
hoặc tham gia các đợt phát hành riêng lẻ…
Dịch vụ này giúp nhà đầu tư đạt được các mục tiêu
cụ thể trong khi tận dụng được các kỹ năng và kinh
nghiệm của Vietinbank Capital trong các nghiệp
vụ đầu tư, đấu giá và thương lượng với các đối tác
liên quan.

Phát triển đột phá về hoạt động
quản lý danh mục đầu tư và tư
vấn đầu tư chứng khoán

Tìm kiếm, liên kết và khai thác các kênh dẫn vốn nước ngoài.
Từng bước khẳng định vị thế thương hiệu VietinBank Capital trên thị trường trong nước và quốc tế.

4

5

2013

Thành lập Công ty TNHH MTV
Quản lý quỹ Vietinbank - công
ty quản lý quỹ đầu tiên có giấy
phép tư vấn đầu tư tại
Việt Nam

doanh thu và lợi nhuận
trên thị trường Quản lý

ỦY THÁC ĐẦU TƯ VÀO DANH
MỤC CỔ PHIẾU

ỦY THÁC ĐẦU TƯ TRÁI
PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI

• Mục đích: Đầu tư vào danh mục cổ phiếu
của các doanh nghiệp hàng đầu với mục đích
tìm kiếm lợi nhuận tốt nhất và giảm thiểu rủi ro

theo nhu cầu của khách hàng.

• Hiệu quả đầu tư: Dựa vào chiến lược đầu tư và
khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng.

thu nhập ổn định, lâu dài.
Tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của từng doanh
nghiệp hoặc cá nhân, Vietinbank Capital sẽ tư vấn
loại danh mục phù hợp với từng mục tiêu đầu tư
khác nhau.

• Mục đích: Đầu tư vào các loại trái
phiếu và chứng chỉ tiền gửi với lợi tức
cao cùng tính thanh khoản linh hoạt

cho khách hàng.

• Tỷ suất lợi nhuận năm dự kiến: cao
hơn từ 2% đến 4% so với lợi suất tiền
gửi tiết kiệm và gần như không có rủi
ro so với hoạt động ủy thác đầu tư
vào cổ phiếu.

ỦY THÁC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHÁCH
HÀNG NẮM GIỮ NGOẠI TỆ VÀ CÁC TÀI SẢN CÓ
HỆ SỐ SINH LỜI THẤP
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• Mục đích: Giúp khách hàng vẫn có thể nắm giữ
ngoại tệ và các tài sản có hệ số sinh lời thấp mà
vẫn có thể sinh lời dựa trên số tài sản đó.
• Tỷ suất lợi nhuận năm dự kiến: có mức
lợi tức từ 2% đến 4% so với mức 0%
khi gửi tiết kiệm bằng đồng
ngoại tệ tại ngân hàng.

HÃY ĐẦU TƯ
CHO CUỘC SỐNG NGÀY MAI

26/10/2010

hào luôn dẫn đầu về

Quản lý tài sản đầu tư vào danh mục chứng khoán là
dịch vụ mà Vietinbank Capital sẽ cung cấp việc
quản lý đầu tư vào các danh mục đầu tư hỗn hợp
bao gồm cổ phiếu và trái phiếu. Tỷ lệ phân bổ tài sản
vào các loại chứng khoán trong danh mục sẽ phụ
thuộc vào mức độ chấp thuận rủi ro và mục tiêu đầu
tư của khách hàng. Danh mục được hình thành từ
dịch vụ này đáp ứng đa dạng các nhu cầu khác nhau
của khách hàng từ việc đầu tư để tối đa hóa lợi
nhuận tới việc hình thành một danh mục mang lại

12

Là công ty quản lý quỹ đầu tiên
trên thị trường được cấp phép
thực hiện nghiệp vụ Tư vấn đầu
tư chứng khoán tại
Việt Nam

VietinBank Capital tự

CÁC SẢN PHẨM ỦY THÁC QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
VIETINBANK CAPITAL ĐANG THỰC HIỆN CHO KHÁCH HÀNG

QUẢN LÝ TÀI SẢN ỦY THÁC TOÀN BỘ

Tùy theo từng yêu cầu cụ thể, Vietinbank Capital có
thể thực hiện việc quản lý tài sản theo các chỉ định
cụ thể từ phía nhà đầu tư.

2015

tốt nhất; mang lại giá trị mong đợi cao nhất cho
các nhà đầu tư trên cơ sở quản lý rủi ro tốt nhất.
mạng lưới chi nhánh rộng khắp cung cấp các
dịch vụ ngân hàng ở mọi phương diện tới cho
khách hàng.

The effective weapon contributes brand strength to support
the business team increasing
sales and publications help
businesses win the projects.

Với cơ sở là huy động vốn từ nhà đầu tư ủy thác, VietinBank Capital thực hiện quản lý hiệu quả các danh mục
đầu tư theo nhu cầu của từng nhà đầu tư. Từ đó khách hàng có thể tập trung thời gian và nguồn lực vào lĩnh vực
hoạt động chính mà vẫn yên tâm về sự an toàn và khả năng sinh lời đối với các khoản đầu tư của mình.

Công ty quản lý quỹ dẫn đầu thị
trường về lợi nhuận và doanh thu,
lợi nhuận bình quân đạt 50 đến 60
tỷ đồng/năm

SỨ MỆNH

Trở thành công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

2011-2015

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG
TẦM NHÌN
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Mục tiêu đầu tư
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Quỹ Đầu tư Khám phá Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam
Trân trọng.

2012

Tăng vốn lên 950 tỷ đồng; thành
lập văn phòng đại diện tại
thành phố Hồ Chí Minh

Quỹ Việt Nam.

∙ Company proﬁle
∙ Catalogue
∙ Brochure
∙ Flyers

Vũ Đức Mạnh

TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Ông
Tổng Giám Đốc

Với hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong thị trường
tài chính, ông Vũ Đức Mạnh đã phụ trách Văn phòng đại

Là một thành viên của Khối Ngân hàng Đầu tư do Vietinbank thành lập, Vietinbank Capital
tham gia cung cấp các sản phẩm đầu tư đa dạng

diện tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi nhận trọng
trách là Phó Tổng Giám đốc, và hiện nay ông đang là
Tổng Giám đốc công ty VietinBank Capital.

Ngân hàng

Ông có bằng MBA về chuyên ngành quản lý đầu tư của

Công ty Quản lý Quỹ

Công ty Chứng khoán

Vietinbank

Vietinbank

VietinBank

Đại học Oklahoma của Mỹ. Trước đó, ông tốt nghiệp thủ
khoa Học viện Ngân hàng, chuyên ngành Tín dụng
Ngân hàng.

Cung cấp ra thị trường

Đủ bộ các sản phẩm đầu tư tài chính chuyên nghiệp

Nguyễn Thị Lan

Bà
Phó Tổng Giám Đốc

Thị trường vốn

Với hơn 14 năm kinh nghiệm và trải qua nhiều vị trí lãnh

Nguyễn Tuấn Anh
Chủ tịch

bán nợ Tổ chức tín dụng nhà nước tại Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng
Việt Nam, Phó ban sáp nhập Ngân hàng PGBank của Vietinbank, Phó Tổng Giám
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Tư vấn cổ phần hóa

14

nay là Chủ tịch Công ty Quản lý quỹ Vietinbank.

Tư vấn niêm yết, lưu ký, giao dịch chứng khoán, quản lý cổ đông…

Thị trường nợ
Với kiến thức sâu rộng về thị trường Việt Nam cùng đội ngũ cán bộ chuyên
nghiệp, am hiểu thị trường và bề dày kinh nghiệm trong việc đầu tư vào
thị trường tiền tệ và thị trường vốn; chúng tôi tận dụng được cơ sở dữ liệu
khách hàng lớn của VietinBank với mạng lưới chi nhánh trải dài khắp
Việt Nam cũng như quan hệ với các đối tác nước ngoài để tư vấn cho các
khách hàng bao gồm các sản phẩm:

Nguyễn Như Dương

Ông
Phó Tổng Giám Đốc

Ông có bằng Thạc sỹ tài chính của trường Đại học Nottingham Vương quốc
Anh. Trước đó, ông có bằng cử nhân kinh tế của trường Đại học Kinh tế
Luân Đôn (LSE) - Vương quốc Anh.

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Với 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính

BAN LÃNH ĐẠO
Để có được thành công hiện tại của VietinBank
Capital, ngoài mục tiêu và hoạt động kinh doanh
đúng đắn còn phải kể đến năng lực quản lý, kỹ
năng chỉ đạo và định hướng điều hành của Ban
Lãnh Đạo công ty – những nòng cốt tạo dựng giá trị
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Tư vấn chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính

Bà có bằng Thạc sỹ của trường Đại học New South
Wales của Úc, có chứng chỉ phân tích đầu tư tài chính

đốc Công ty Quản lý quỹ Vietinbank, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư phát triển Khu
đô thị Nam Quảng Ngãi, Phó giám đốc Vietinbank - Chi Nhánh Đống Đa và hiện

- ngân hàng, ông Nguyễn Như Dương giữ nhiều cương vị

Tư vấn định giá chứng khoán

quản lý tại VietinBank như Phó Giám Đốc chi nhánh Hà
Nội, Giám đốc Chi nhánh Đống Đa, Trưởng phòng

Tư vấn xây dựng cấu trúc giao dịch

Tư vấn phát hành trái phiếu
Bảo lãnh phát hành trái phiếu
Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
Tư vấn niêm yết, giao dịch trái phiếu

Tư vấn tài chính
Tư vấn giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
Tư vấn tìm kiếm đối tác chiến lược
Tư vấn thu xếp vốn
Tư vấn tài trợ vốn mua bán và sáp nhập

Các sản phẩm đầu tư

Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trụ sở chính
VietinBank và hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản

Tư vấn đầu tư chứng khoán

lý Quỹ VietinBank, phụ trách mảng Quản lý Tài sản.

Nhận Ủy thác & Quản lý danh mục đầu tư

Ông Dương có bằng cử nhân chuyên ngành kinh tế tại
đại học Manchester và bằng thạc sỹ chuyên ngành tiền

Quản lý tài sản

Tư vấn tham gia góp vốn và Quỹ đầu tư

tệ - ngân hàng và tài chính tại Đại học Birmingham.

cho VietinBank Capital.

Vietinbank Capital Proﬁle 2016-2017
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Tư vấn phát hành cổ phiếu ra công chúng

VietinBank, phụ trách mảng Đầu tư.

quốc tế (CFA) của Viện CFA Hoa Kỳ và là thành viên của
Hiệp hội CFA tại Singapore.

CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Vietinbank Capital Proﬁle 2016-2017

Ông

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản;
ông Nguyễn Tuấn Anh đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Trưởng ban mua

đạo trong ngành tài chính - ngân hàng, bà Nguyễn Thị
Lan hiện là Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Vietinbank Capital Proﬁle 2016-2017
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
VietinBank Capital cung cấp các dịch vụ đa dạng cho khách hàng bao gồm: quản lý danh mục đầu tư, lập và quản lý
quỹ đầu tư , tư vấn đầu tư chứng khoán cho các công ty có nhu cầu đầu tư tài chính trên thị trường. Với uy tín, kinh
nghiệm và sự thấu hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam, chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng tối ưu và thịnh vượng cho
khách hàng.

QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
Quản lý quỹ đầu tư là một trong những nghiệp vụ trọng tâm mà VietinBank Capital đã tập trung nhiều nguồn lực triển

8

khai nhằm trở thành công ty quản lý quỹ hàng đầu thị trường về quy mô tài sản quản lý và hiệu quả đầu tư.

9

16
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QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
Với triết lý đầu tư an toàn – hiệu quả, VietinBank Capital đã và đang cung cấp nhiều sản phẩm đầu tư phù hợp cho khách
hàng. Hiện tại, chúng tôi đang quản lý nhiều danh mục đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu với giá trị hàng nghìn tỷ đồng dựa
trên cơ sở ủy thác đầu tư của khách hàng.

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ
NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ
TIÊU BIỂU

TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Hiện chúng tôi đang hỗ trợ nhiều tập đoàn, quỹ đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư với các doanh nghiệp
Việt Nam và tư vấn các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài để bán cổ phần, tài sản, hoặc
tham gia góp vốn vào dự án mới trong nhiều ngành nghề khác nhau.

QUẢN LÝ
DANH MỤC
ĐẦU TƯ

TƯ VẤN ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN

Chúng tôi tự hào đã đầu tư thành công
các dự án : Dự án Hầm Đèo Cả; Công
trình Thủy điện Dakmi; Công ty cổ phần
năng lượng Vinaconex; Sân Golf Royal;
Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam; Tổng
công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
Chúng tôi đã đầu tư và thoái vốn thành
công cho khách hàng ủy thác vào các
doanh nghiệp: Ngân hàng Công thương
Việt Nam; Công ty cổ phần đầu tư và sản
xuất Thống Nhất; Công ty cổ phần Dịch
vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam; Công ty cổ
phần Phân bón Dầu khí Cà Mau; Công ty
cổ phần DAP - Vinachem; Công ty cổ

CÁC THƯƠNG VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG
KHOÁN THÀNH CÔNG
Chúng tôi cũng đã thành công trong rất nhiều các thương vụ tư vấn
đầu tư chứng khoán như:
450 tỷ đồng trái phiếu của Công ty cổ phần Đại An;
650 tỷ đồng trái phiếu của Công ty Đầu tư Địa ốc Thành phố;
2.700 tỷ đồng trái phiếu của Công ty Vincom Retail;
2.500 tỷ đồng trái phiếu của Công ty Minh Phú;
3.000 tỷ đồng trái phiếu của Công ty Bất Động Sản Phú Gia;
1.000 tỷ đồng trái phiếu cho TCT Than Khoáng sản Đông Bắc;
400 tỷ đồng trái phiếu cho Công ty Kho vận Miền Nam.

phần năng lượng Vinaconex.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC
CÔNG TY
COMPANY PROFILE

Client: Công ty thí nghiệm điện miền
Bắc
Industry: Thí nghiệm điện miền Bắc
Year: 2018
Scope of work: proﬁle, bộ module, ...

Remax Plaza là dự án bất động sản cao cấp đầu
tiên và duy nhất ở Sài Gòn được mở bán sau khi
hoàn thiện xong phần xây dựng và trang trí nội
thất cơ bản. Đây là tổ hợp bất động sản được
chủ đầu tư SG Remax tâm huyết nâng niu bằng
chính thương hiệu của mình. Với quy mô 28 tầng
nổi, 02 tầng hầm, 03 tầng thương mại, trường
mẫu giáo, hồ bơi, phòng tập gym,… Remax Plaza
mang đến cho cộng đồng dân cư nhiều tiện ích
thiết thực. Từ an cư lạc nghiệp đến kết nối giao
thương, từ nghỉ ngơi thư giãn đến shopping mua
sắm, tất cả đều trong tầm tay với không đầy một
Với mật độ xây dựng thấp, chỉ 192 căn hộ, bao
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gồm cả penhouse, sân vườn, view hồ bơi cùng
nhiều căn hộ tiện ích khác, Remax Plaza được
chúng tôi kỳ vọng sẽ trở thành một “Cộng đồng
hưng vượng”, văn minh và tinh tế. Mang nhiều
nét khác biệt, từ kiến trúc tổng thể đến cảnh
quan sân vườn, từ công năng và tiện nghi sử
dụng, Remax Plaza đang dần hoàn thiện mình
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thiết thực. Từ an cư lạc nghiệp đến kết nối giao
thương, từ nghỉ ngơi thư giãn đến shopping mua
sắm, tất cả đều trong tầm tay với không đầy một
Với mật độ xây dựng thấp, chỉ 192 căn hộ, bao
gồm cả penhouse, sân vườn, view hồ bơi cùng
nhiều căn hộ tiện ích khác, Remax Plaza được
chúng tôi kỳ vọng sẽ trở thành một “Cộng đồng
hưng vượng”, văn minh và tinh tế. Mang nhiều
nét khác biệt, từ kiến trúc tổng thể đến cảnh
quan sân vườn, từ công năng và tiện nghi sử
dụng, Remax Plaza đang dần hoàn thiện mình
để xứng đáng là viên ngọc phương nam lấp lánh
của quận 6 nói riêng và khu Tây Nam Sài Gòn

HỒ SƠ GIỚI THIỆU
DỰ ÁN
BROCHURE

ƯƠM MẦM
ƯỚC MƠ

REMAX PLAZA
Nơi ước đến chốn mơ về

Với SG Remax, những người đặt viên gạch đầu
tiên cho nền móng của Remax Plaza, trẻ em
Chủ đầu tư

luôn xứng đáng được hưởng mọi yêu thương vô
bờ bến, vô điều kiện. Vì lý do đó, chúng tôi dành
hẳn một khu kỹ thuật ngay trên trung tâm
thương mại để xây dựng khu giữ trẻ đa năng
rộng 200m2. Đây sẽ là ngôi trường đầu tiên

Thiết kế và giám sát

thương hiệu đồng hành đẳng cấp như: gạch

mẫu giáo của cư dân Remax Plaza. Bởi chúng

lát Dreamteak, sơn Dulux, trần thạch cao

tôi tin tưởng, trường học sẽ là nơi khởi đầu của

Vĩnh Tường, sàn gỗ Wilso, thiết bị vệ sinh

những ước mơ. Trên hành trình cùng các con

Toto,…cùng hệ thống cửa gỗ chống cháy,

đến với tương lai, SG Remax cùng cộng đồng

khoá cửa cao cấp Vickini, hệ thống báo cháy

chuẩn bị cho các con tri thức, niềm tin và kỹ

địa chỉ tự động,… vừa sang trọng, vừa an toàn

năng để con được tung cánh bay cao, bay xa.
Ngân hàng bảo trợ

sẽ đem đến cho cư dân của tổ hợp những
tiện ích hết sức thiết thực.
Bên cạnh đó, Remax Plaza còn đặc biệt chú
trọng đến chỉ số an toàn của hệ thống với 02
cửa ra vào được lắp đặt camera quan sát,
bảo vệ và lễ tân trực suốt 24/7 sẽ đem đến
cho cư dân một cuộc sống thanh bình. Nhà
quản lý Savista với hơn 10 năm kinh nghiệm
sẽ đem đến cho Remax Plaza những dịch vụ

Tiếp thị và phân phối độc quyền

Chủ đầu tư

Client: Công ty TNHH Sài Gòn Remax
Industry: Bất động sản
Year: 2018
Scope of work: logo dự án, brochure
giới thiệu dự án bất động sản, ...

Remax Plaza được hoàn thiện với những

dành riêng cho các con trong độ tuổi nhà trẻ,
116 - 118 Bãi Sậy, Phường 4, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 095 522 - 0906 811 766
Email: infovngsg@vnggroup.com.vn

hoàn hảo nhất.
Hơn nữa, Remax Plaza còn có phòng sinh
hoạt cộng đồng rộng 150m2, bể bơi ngoài
trời và phòng tập gym được phục vụ miễn phí
sẽ đem đến cho cư dân một thế giới mới chỉ
có tận hưởng, tận hưởng và đam mê!
9

17

Thiết kế và giám sát

116 - 118 Bãi Sậy, Phường 4, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 095 522 - 0906 811 766
Email: infovngsg@vnggroup.com.vn
MẶT BẰNG TẦNG
CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH

Ngân hàng bảo trợ

D
B

A-M

Remax Plaza là dự án bất động sản cao cấp đầu
tiên và duy nhất ở Sài Gòn được mở bán sau khi
hoàn thiện xong phần xây dựng và trang trí nội
thất cơ bản. Đây là tổ hợp bất động sản được
chủ đầu tư SG Remax tâm huyết nâng niu bằng
chính thương hiệu của mình. Với quy mô 28 tầng
nổi, 02 tầng hầm, 03 tầng thương mại, trường

C

mẫu giáo, hồ bơi, phòng tập gym,… Remax Plaza
mang đến cho cộng đồng dân cư nhiều tiện ích
thiết thực. Từ an cư lạc nghiệp đến kết nối giao
thương, từ nghỉ ngơi thư giãn đến shopping mua

XỨNG DANH
ĐẲNG CẤP

sắm, tất cả đều trong tầm tay với không đầy một

Tiếp thị và phân phối độc quyền

phút di chuyển.
Với mật độ xây dựng thấp, chỉ 192 căn hộ, bao
gồm cả penhouse, sân vườn, view hồ bơi cùng
nhiều căn hộ tiện ích khác, Remax Plaza được
chúng tôi kỳ vọng sẽ trở thành một “Cộng đồng

C-M

hưng vượng”, văn minh và tinh tế. Mang nhiều
Nhà thiết kế Atilier của Singapore đã cùng chúng tôi viết lên
câu chuyện cổ tích về một khu penhouse đặc biệt sang
trọng và đẳng cấp. Toạ lạc từ tầng 26 đến tầng 28 của tổ
hợp, penhouse của Remax Plaza được được thiết kế thông
minh, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên sẽ mang lại cho Quý
khách những phút giây thư giãn, những khoảnh khắc thăng
hoa bất tận về một cuộc sống tràn đầy yêu thương.

nét khác biệt, từ kiến trúc tổng thể đến cảnh
quan sân vườn, từ công năng và tiện nghi sử
dụng, Remax Plaza đang dần hoàn thiện mình
để xứng đáng là viên ngọc phương nam lấp lánh
của quận 6 nói riêng và khu Tây Nam Sài Gòn
nói chung.

Với những thiết bị nội thất hiện đại, sang trọng và tinh tế,
Penhouse của Remax Plaza là hiện thân của đẳng cấp. Dù
sở hữu bất cứ căn penhouse nào, quý khách cũng đồng thời
được sở hữu luôn những góc view toàn cảnh về một Sài Gòn
tấp nập suốt 24h. Mở cánh cửa là kết nối, đóng lại là một
không gian thư giãn hiện đại nhất Sài Thành!

A

- 200m

Phú Thọ - 2km
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MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH

TTTDTT
Chợ Bình Tây

B-M
D-M

11

3

Bến xe
Miền Tây - 2km

UBND, Công an

Bệnh viện

PCCC Q.6 - 50m

Chợ Rẫy - 1,5km

THĂNG HOA
CẢM XÚC
Trái tim của quận 6 là Remax Plaza, trái tim của
Remax Plaza nằm tại tầng 4 với 07 căn hộ sân

ĐẤT VÀNG
NAM PHƯƠNG

vườn ngập tràn hoa lá. Với không gian này, SG
Remax mong muốn đem đến cho người sở hữu

CĂN HỘ A - AM
03 phòng ngủ
119m2 - 122,4m2

CĂN HỘ B - BM
03 phòng ngủ
111,3m2 - 114,7m2

CĂN HỘ G
03 phòng ngủ
151,7m2 - 152,6m2

CĂN HỘ E
04 phòng ngủ
149,2m2 - 150m2

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 03
Vệ sinh: 02

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 03
Vệ sinh: 02

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 03
Vệ sinh: 02

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 04
Vệ sinh: 03

CĂN HỘ C - CM
02 phòng ngủ
từ 94m 2

CĂN HỘ D - DM
02 phòng ngủ
81,7m2

CĂN HỘ H
04 phòng ngủ
215m2

CĂN HỘ I
04 phòng ngủ
210m2

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 02
Vệ sinh: 02

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 02
Vệ sinh: 02

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 04
Vệ sinh: 04

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 04
Vệ sinh: 04

một thiên đường ngọt ngào nhất, êm ái nhất
ngay tại chính ngôi nhà của mình. Cùng ăn,
cùng ngủ, cùng hít thở, cùng đón nắng mai với

Hiện diện tại thủ phủ quận 6, nơi được xem là

những khoảng không xanh miên man, đó chính

trung tâm thương mại của Cộng đồng người

là ước vọng đồng quê trong bản giao hưởng

Hoa, Remax Plaza sở hữu một vị trí đắc địa bậc

mang tên Remax Plaza. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở

nhất Sài Gòn. Sau một vài phút đi bộ, dân cư của

hữu một bản hoà ca thiên nhiên đầy mê đắm với

toà nhà có thể tới ngay các khu chợ sầm uất

những cung bậc cảm xúc được thăng hoa mỗi

nhất của người Hoa như chợ Bình Tây, chợ Kim

ngày!

Biên, chợ Lớn,…với cực nhiều hàng hoá. Chỉ 1
phút băng qua đường, cư dân có thể tiếp cận
ngay với UBND quận 6 để giải quyết các thủ tục
hành chính. Hoặc nếu muốn dạo chơi công viên,
Remax Plaza có vườn hoa nội khu và sát luôn
vườn hoa quận 6…
Với 03 mặt tiếp giáp với đường, trong đó có 02
đường lớn là Phạm Đình Hổ và Bãi Sậy, cùng với
quy hoạch nóng của thành phố, một bên đường
Bãi Sậy sẽ được nạo vét trở thành kênh Hàng
Bàng, chúng tôi tin tưởng Remax Plaza luôn là
Chung cư cao cấp đẹp nhất của quận 6.

SỞ HỮU REMAX PLAZA
NGAY HÔM NAY VỚI
ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI

HẠNH PHÚC
NGẬP TRÀN

RỘN RÀNG
GIAO THƯƠNG

21

13

5

Với mong muốn đem đến cho cộng đồng dân cư

Chiếm 85% số lượng của dự án là khu căn hộ

những tiện ích đa dạng, nhanh chóng, chúng tôi

cao cấp với diện tích dao động từ 81,7m2 đến
119 m2, Remax Plaza đem đến cho Quý khách

dành 03 tầng đế của tổ hợp để xây dựng trung

hàng những lựa chọn tối ưu cho diện tích sử

tâm thương mại và dịch vụ. Với hệ thống thang

Vị trí vàng trong
làng bất động sản

dụng. Căn hộ 02 phòng ngủ thích hợp với những

cuốn riêng biệt, toàn bộ tầng 1 và 2, chúng tôi sẽ

gia đình trẻ, được thiết kế với phong cách hiện

đem đến những khu shophouse thân thiện, từ
thời trang đến mỹ phẩm, từ thiết bị nhà bếp đến

đại, tiết kiệm diện tích nhưng vẫn đầy đủ tiện ích

nữ trang, từ hiệu sách đến linh kiện điện tử,… cư

và công năng sử dụng. Căn hộ 03 phòng ngủ

dân của toà nhà sẽ không phải di chuyển xa, mọi

thích hợp với những gia đình có nhiều thành viên

tiện ích được cung cấp ngay trong không đầy 1

hơn, nơi đây ưu tiên chọn phòng khách (phòng

phút hay chỉ một cú điện thoại. Tầng 3 được

sinh hoạt chung) làm điểm nhấn để cả gia đình

chúng tôi thiết kế với khu vui chơi dành cho trẻ

được quây quần, kết nối những yêu thương.

em, khu ăn uống với những nhà hàng Hoa, Việt,

Hiện diện giữa trung tâm quận 6 và được xây

khu café, fastfood,… sẽ thoả mãn quý khách với

dựng là toà nhà cao nhất trong khu vực, cư dân

những bữa tiệc gia đình, những cuộc gặp gỡ

của Remax Plaza dù sở hữu bất cứ căn hộ nào

thân mật hay chỉ đơn giản là một sự tiếp đãi bạn

đều có thể phóng tầm mắt bao quát cả một

bè…

Sổ hồng trao tay
nhận ngay nhà mới
(Quý IV/2017)

Mua căn hộ cao cấp

vùng rộng lớn phía Tây Nam Sài Gòn. Theo quy

với giá chỉ từ

hoạch của thành phố thì dự kiến trong mười

780 TRIỆU ĐỒNG

năm tới, không có toà nhà khác cản trở tầm nhìn
của chúng ta.

Ngân hàng đảm bảo

70%

cho vay
trong vòng 25 năm

Có cơ hội nhận ngay
01 xe Mecedes
7
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HỒ SƠ GIỚI THIỆU
DỰ ÁN
BROCHURE

Client: Công ty TNHH TM DV Xây dựng
và Kinh Doanh Nhà Tháp Mười (Khang
Điền)
Industry: Bất động sản Merita Khang
Điền
Year: 2018
Scope of work: brochure giới thiệu
dự án bất động sản, ...
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BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
ANNUAL REPORT

Client: Tổng công ty phát điện 3
Industry: Điện lực
Year: 2019
Scope of work: báo cáo thường niên ...
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BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
ANNUAL REPORT

Client: Tổng công ty hoá dầu
PETROMIMEX - CTCP
Industry: hoá dầu
Year: 2021
Scope of work: báo cáo thường niên ...
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY
Bao bì nhãn mác sản phẩm giúp
tăng doanh thu tạo ấn tượng riêng
cho thương hiệu. Adina sẽ đưa ra
các giải pháp giúp sản phẩm của
bạn có tiếng nói riêng so với các đối
thủ cạnh tranh
trên thị trường.
∙ Đặt tên thương hiệu sản phẩm
∙ Thiết kế logo nhãn hiệu sản phẩm
∙ Thiết kế bao bì, tem nhãn sản
phẩm
∙ Thiết kế trang trí Showroom/
gian hàng
∙ Thiết kế POSM
Product packaging helps to
increase sales and create a unique
impression for the brand. Adina will
offer solutions to distinguish your
products with their own advantages
compared to other competitors in
the market.
∙ Product’s name identiﬁcation
∙ Product’s tag and logo Design
∙ Products packaging and label
design
∙ Showroom/booth decorative
design
∙ POSM design
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY
Client: Công Ty Cổ Phần Kazuki
Việt Nam
Industry: nước mắm cao cấp
Year: 2020
Scope of work: bao bì nhãn mác,
chụp hình doanh nghiệp, tư vấn
truyền thông, ...
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client: Kozideli
Industry: Chuyên bánh ngọt, bánh
kem, dịch vụ cà phê ...
Year: 2019
Scope of work: logo, bao bì nhãn
mác, đồng phục, biển bảng, ...
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client: Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm
Đức Việt
Industry: Chuyên thực phẩm, xúc
xích, xiên que, ...
Year: 2020
Scope of work: logo, mascot, bao bì
nhãn mác, POSM, ...
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

TRẮNG SẠCH

DIỆT KHUẨN

THƠM MÁT

Client: Công Ty Tnhh Thương Mại
Nano Silver Việt Nam
Industry: Các sản phẩm làm sạch và
tẩy rửa từ Nano bạc
Year: 2021
Scope of work: đặt tên thương hiệu,
sáng tác slogan, thiết kế logo, thiết
kế bao bì nhãn mác, đăng ký sở hữu trí
tuệ, ...
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY
Client: Tập đoàn HS - Hương Sen
Industry: Tập đoàn kinh tế đa ngành
tại Việt Nam
Year: 2020
Scope of work: sửa logo, thiết kế bao
bì nhãn mác sản phẩm, ...
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client: AWAZI
Industry: Chuyên các sản phẩm dinh
dưỡng, thực phẩm chức năng cho mẹ
và bé mang công thức Nhật Bản
Year: 2020
Scope of work: logo, bao bì, ...
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY
Client: Cà phê Hưng Nghiệp
Industry: Cà phê
Year: 2019
Scope of work: logo, bao bì ,...
Client: Công ty Cổ phần Nobio
Industry: Ngũ cốc dinh dưỡng
Year: 2020
Scope of work: logo, bao bì, ...
Client: GROW TIN
Industry: Sữa dinh dưỡng cho trẻ
Year: 2019
Scope of work: logo, bao bì ,...
Client: ZINI HOÀNG
Industry: Các sản phẩm làm đẹp từ hoa
sâm đất
Year: 2018
Scope of work: logo, bao bì , ...
Client: Hồng Phú Yến
Industry: Các sản phẩm yến sào
Year: 2018
Scope of work: bao bì nhãn mác, ...
Client: SAM COSMETIC
Industry: Các sản phẩm làm đẹp cho
phụ nữ
Year: 2018
Scope of work: bao bì nhãn mác, ...
Client: Công ty TNHH SX & TM Trường
An Phát
Industry: Các sản phẩm tẩy rửa từ
nhiên nhiên
Year: 2020
Scope of work: bao bì nhãn mác, ...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

∙ Xây dựng kế hoạch truyền thông
trực tuyến
∙ Thiết kế giao diện website
∙ Lập trình website
∙ Thiết kế banner quảng cáo
∙ Building an online communication plan
∙ Website interface design
∙ Website programming
∙ Advertising banner design
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng
An Phong
Industry: Xây dựng
Year: 2019
Scope of work: logo, nhận diện thương
hiệu, website, ...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: Công Ty Cổ Phần Đại Dương
Industry:Tập đoàn đa ngành
Year: 2018
Scope of work: logo, nhận diện thương
hiệu, proﬁle, website, ...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: Công Ty TNHH Elecom
Industry:Cơ điện
Year: 2018
Scope of work: logo, nhận diện thương
hiệu, proﬁle, website, ...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: Công ty TNHH Nhôm đúc Hoàng
Nguyễn
Industry:Cung cấp các sản phẩm như
cửa cổng, cầu thang, hàng rào, ban
công, bông gió … từ nhôm đúc
Year: 2019
Scope of work: logo, nhận diện thương
hiệu, catalogue, website, ...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: Nội thất Boutik
Industry:Nội thất
Year: 2018
Scope of work: logo, website, ...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: Nội thất Thanh Thuỷ
Industry: Nội thất
Year: 2018
Scope of work: logo, nhận diện thương
hiệu, proﬁle, website, ...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: The Nautinus
Industry: Dự án bất động sản
Year: 2018
Scope of work: logo, website, ...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: Nội thất Valuma
Industry: Thiết kế thi công nội thất
Year: 2019
Scope of work: logo, website, ...
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NHẬN DIỆN
HÌNH ẢNH
IMAGE BRAND IDENTITY

∙ Chụp hình Doanh nghiệp
∙ Chụp hình sản phẩm
∙ Dựng video giới thiệu Doanh nghiệp
∙ Dựng TVC, phóng sự quảng cáo...
∙ Cung cấp người mẫu, trang phục,
stylist, trang điểm, ...
∙ Brand photoshoot
∙ Products photoshoot
∙ Making a Brand introduction video
∙ Making TVC, advertising report
∙ Provide models, costumes,
stylist, makeup, ...
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KHÁCH HÀNG
TIÊU BIỂU
CUSTOMER
Với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng và phát triển
thương hiệu, Adina đã làm việc cùng hàng nghìn các doanh
nghiệp lớn nhỏ trong nhiều lĩnh vực như: xây dựng, bất động
sản, công nghiệp, điện, bán lẻ, sản xuất tới ngành tiêu dùng,
thời trang, mỹ phẩm...
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With years of working in branding, Adina has worked with
thousands of large and small businesses in a variety of ﬁelds
such as construction, real estate, industry, electricity, retail,
consuming production, fashion, and cosmetics...
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DỰ ÁN
TIÊU BIỂU
FEATURED PROJECTS

VET

P
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Chắp cánh thương hiệu Việt
...toả sáng vươn đỉnh cao
Fly high from Viet Nam
…Shine bright on top of the world

Client:Công ty TNHH Đầu tư xây dựng
và Dịch vụ Thương mại Trường Hưng
Industry: Xây dựng, cho thuê thiết bị
xây dựng,...
Year: 2018
Scope of work: logo, nhận diện
thương hiệu, chụp hình doanh nghiệp,
biên soạn nội dung, proﬁle,...

Client:Công ty TNHH Kinh doanh thiết
bị công nghệ Bảo An
Industry: Công nghệ
Year: 208
Scope of work: logo, nhận diện
thương hiệu,...

Client:Công Ty CP Xây Lắp Công
Nghiệp Việt Sơn
Industry: Xây dựng
Year: 2018
Scope of work: Biên soạn nội dung,
thiết kế proﬁle.

Client:Công ty TNHH Đầu tư xây dựng
và Dịch vụ Thương mại Trường Hưng
Industry: Xây dựng, cho thuê thiết bị
xây dựng,...
Year: 2018
Scope of work: logo, nhận diện
thương hiệu, chụp hình doanh nghiệp,
biên soạn nội dung, proﬁle,...

Client:Tràng Tiền Group
Industry: Trung tâm thương mại
Year: 2018
Scope of work: proﬁle,chụp hình
doanh nghiệp,...
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client: Richy
Industry: Sản xuất bánh kẹo
Year: 2019
Scope of work: bao bì sản phẩm,
poster giới thiệu sản phẩm
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client: Rumalife
Industry: Sản phẩm thực dưỡng chay
Year: 2021
Scope of work: bao bì nhãn mác
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client: Sam Cosmetics
Industry: Chuyên các sản phẩm mỹ
phẩm, chăm sóc sắc đẹp
Year: 2018
Scope of work: bao bì nhãn mác, tờ rơi
giới thiệu sản phẩm
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client: Công ty TNHH Mailee
Industry: Chuyên các thực phẩm
sấy khô
Year: 2017
Scope of work: bao bì nhãn mác
sản phẩm
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client: Trà công tước
Industry: Trà
Year: 2021
Scope of work: bao bì nhãn mác
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client: Công ty Cổ phần Nobio
Industry: Chuyên các sản phẩm từ trà,
các loại hạt ngũ cốc
Year: 2020
Scope of work: logo, bao bì nhãn mác
sản phẩm
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client: Mekong Delta Foods
Industry: Thực phẩm nông sản vùng
đồng bằng sông Mê kông
Year: 2020
Scope of work: bao bì nhãn mác
sản phẩm
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client:Công ty TNHH MTV SX & TM
Nông sản sạch Ovifood
Industry: Nông sản sạch
Year: 2020
Scope of work: logo, nhận diện
thương hiệu, bao bì,...
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client: Công ty cổ phần Brasler
Industry: Sản phẩm vòi nước cao cấp
Popsong
Year: 2017
Scope of work: bao bì nhãn mác
sản phẩm
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client:Công ty CP đầu tư thương mại
và phát triển Đại Nam
Industry: Chuyên đồ bảo hộ, khẩu
trang y tế
Year: 2020
Scope of work: logo, bao bì sản phẩm
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client: KitKit
Industry: Chuyên các sản phẩm nước
tẩy rửa tinh chất thiên nhiên.
Year: 2017
Scope of work: bao bì nhãn mác
sản phẩm
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NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM

PRODUCT BRAND IDENTITY

Client: Nước giải rượu Jowwow
Industry: Dược phẩm
Year: 2020
Scope of work: bao bì nhãn mác
sản phẩm

Nước giải rượu
HỖ TRỢ

LÀM DỊU
CẢM GIÁC KHÓ CHỊU
SAU KHI SỬ DỤNG BIA RƯỢU
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo
Joshin
Industry: Đào tạo lao động
Year: 2020
Scope of work: logo, nhận diện thương
hiệu, website, catalogue,...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: Công ty TNHH Giải pháp y tế
công nghiệp Châu Á Thái Bình Dương
Industry: Giải pháp y tế
Year: 2019
Scope of work: website
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Việt
Nam (Vietmec)
Industry: Dược liệu
Year: 2019
Scope of work: biên soạn nội dung,
thiết kế proﬁle, thiết kế website,...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: Công ty Cổ phần thiết bị điện
Cẩm Phả
Industry: Thiết bị điện
Year: 2019
Scope of work: website
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: VNO
Industry: Cơ khí
Year: 2019
Scope of work: thiết kế logo, nhận diện
thương hiệu, brochure, website,...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: Công ty TNHH Tập đoàn
Kim Nam
Industry: Kinh doanh đa ngành
Year: 2019
Scope of work: logo tổng, logo con,
nhận diện thương hiệu, website,...
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NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY

Client: Scent Homes Việt Nam
Industry: Sản xuất tinh dầu thiên nhiên
Year: 2017
Scope of work: logo, nhận diện thương
hiệu, website, catalogue, bao bì nhãn
mác,...
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Nếu bạn dành 1% sự tin tưởng cho Adina Vietnam,
Chúng tôi sẽ chứng minh 99% còn lại!
If you spend 1% of trust on Adina Vietnam,
we will prove you 99% left!

