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Nhận diện
Thương hiệu

Nhận diện thương hiệu giúp bạn thể hiện hình ảnh 
chuyên nghiệp trước đối tác, khách hàng và hữu ích 
trong cả truyền thông nội bộ. Nhận diện thương hiệu 
không chỉ là logo mà cốt yếu là sự khác biệt, riêng có 
của thương hiệu bạn.

Tại HALI, mỗi dự án chúng tôi luôn tìm ra những giá 
trị cốt lõi nhất, từ đó vạch ra những nguyên tắc quản 
lý, chiến lược truyền thông và quản trị thương hiệu 
cho cả những năm tiếp theo.





Kết nối 
Thương hiệu

Sử dụng các kênh truyền thông xã hội đang là một xu thế mới, 
phát triển nhanh chóng bởi tính tương tác, khả năng lan truyền 
và hiệu quả thực tế của nó. Các kênh này khi được lên kế hoạch 
và triển khai đúng cách sẽ là một công cụ mạnh, vừa đưa thông 
tin về sản phẩm lan nhanh trong cộng đồng vừa cho phép doanh 
nghiệp có thể “lắng nghe” tiếng nói của khách hàng để có sự điều 
chỉnh kịp thời cho phù hợp với nhu cầu của họ. Từ đó, thương hiệu 
của bạn không còn là công cụ thương mại mà trở nên thân thuộc, 
gần gũi với khách hàng.



Kinh nghiệm thương hiệu

Công ty cổ phần sản xuất Sơn Việt Nam

Sản phẩm của Sơn Việt Nam

www.sonvietnam.vn
www.sonvietnam.com.vn

Add: 

Tel:      Fax
Email

T T T A

.vn

.com.vn

Là doanh nghiệp năng động trong lĩnh vực 
sản xuất và cung cấp các sản phẩm sơn, 
Sơn Việt Nam đang nỗ lực khẳng định giá 
trị thương hiệu trên thị trường trong và ngoài 
nước. Sơn Việt Nam cần có một hệ thống 
nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp giúp 
công ty thực hiện nỗ lực đó.

HALI giúp Sơn Việt Nam sáng tạo thương 
hiệu, không chỉ một logo ấn tượng mà cả bao 
bì, nhãn mác, các ấn phẩm quảng cáo, mẫu 
biểu văn phòng... mà còn là sự lựa chọn kỹ 
lưỡng về màu sắc, kiểu chữ tạo phong cách 
hiện đại, hài hòa và chuyên nghiệp.



Kinh nghiệm thương hiệu

Công ty TNHH Hưng Cúc

Là một doanh nghiệp khá quen thuộc trong 
lĩnh vực cung ứng sản phẩm gạo cho thị 
trường trong nước. Tuy nhiên để trở thành 
doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này, 
Rice Hưng Cúc tìm đến HALI với mong muốn 
có được một hình ảnh thương hiệu mạnh hơn 
và được ưa chuộng trên thị trường.

Với yêu cầu sáng tạo thương hiệu có tính đột 
phá, HALI đã nghiên cứu kỹ lưỡng nội lực 
của công ty và thị trường, từ đó phát triển 
chiến lược khác biệt hóa và tính cách thương 
hiệu. Chúng tôi đã sáng tạo mẫu logo, sáng 
tác Slogan cùng toàn bộ hệ thống nhận diện 
thương hiệu giúp Rice Hưng Cúc đạt được 
mục tiêu phát triển nhanh chóng.
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Kinh nghiệm thương hiệu

Công ty thiết bị Triều Tiên VINA

R

Là một doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động trong 
lĩnh vực sản xuất và cung cấp dây & cáp điện tại 
Việt Nam nhưng Korea Vina vẫn chưa định vị được 
thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng. Đến với 
HALI, Korea Vina mong muốn xây dựng hình ảnh 
thương hiệu độc đáo, riêng có và truyền tải được 
nhiều giá trị cốt lõi nhất.

Trong quá trình triển khai dự án, HALI nhận thấy sản 
phẩm của Korea Vina là dây & cáp điện được sản 
xuất theo công nghệ của Triều Tiên nên khi phát 
triển sáng tạo mẫu logo và nhận diện thương hiệu, 
HALI đã chú trọng đến màu sắc là màu đặc trưng 
trong quốc kỳ của hai nước, hình khối cách điệu chữ 
cái đứng đầu tên hai nước và hình elip giống như 
con dấu để thể hiện một thương hiệu khỏe khoắn, 
năng động và hợp tác dài lâu. Với bản sắc nhận diện 
thương hiệu này Korea Vina hoàn toàn có thể chinh 
phục thị trường trong nước và quốc tế với hiệu quả 
tốt nhất.
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Khóm cầu đúc
Kinh nghiệm thương hiệu



Kinh nghiệm thương hiệu

Công ty TNHH Khá nh Vy Việ t Nam

Khánh Vy là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực 
kinh doanh cà phê và trà tại Hà Nội. Nhận thấy 
tiềm năng của thị trường bán lẻ, Khánh Vy quyết 
định đưa vào thị trường bán lẻ chuỗi quán cà phê 
phong cách hiện đại. Việc thiết kế thương hiệu 
được Khánh Vy quan tâm hàng đầu.

Trong dự án này HALI giúp tư vấn và thiết kế logo 
cho thương hiệu The Gourment của Khánh Vy. Lấy 
ý tưởng từ cảm hứng sáng tạo, thương hiệu The 
Gourment ra đời, là điểm hẹn lý tưởng cho các tín 
đồ của cà phê và trà đồng thời giúp Khánh Vy đạt 
được thành công.
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Công ty cổ phần sản xuất Sơn Việt Nam
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Công ty cổ phần sản xuất Sơn Việt Nam
Kinh nghiệm thương hiệu
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Đặc điểm rau hữu cơ

Về hình thức bên ngoài: Rau hữu cơ nhìn bề ngoài có màu 

ngà ngà vàng và không bắt mắt bàng các loại rau trồng theo 

phương pháp khác. Kích thước rau cũng không hoàn toàn 

đồng đều, hình thức kém hấp dẫn. Đôi khi trên mặt lá rau 

còn có những lỗ nhỏ do sự gây hại của côn trùng. Bên cạnh 

đó, cũng có thể thấy rau hữu cơ có sự chống trọi với thiên 

nhiên  hơn rau thông thường mà không cần xử lý bởi chất 

bảo quản.

Về cảm nhận khi ăn: Rau hữu cơ khi ăn thấy ngọt, đậm, 

nhiều nhựa hơn. 

Về giá trị dinh dưỡng của rau hữu cơ: Thực Phẩm hữu cơ 

có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng hơn các loại thực 

phẩm khác. Tỷ lệ hợp chất chống oxi hoá trong trái cây và 

rau quả hữu cơ ≥ 40% so với loại bình thường ( theo kết quả 

phân tích của các nhà khoa học thuộc Đại học Newcastle 

Anh quốc); Chứa nhiều khoáng chất có ích cho cơ thể hơn 

(sắt, kẽm…).

Bảng so sánh rau hữu cơ khác với rau an toàn và

rau thường 
Tại sao chúng ta lại dùng rau hữu cơ

Tốt hơn cho sức khỏe và cuộc sống của gia đình bạn

Rau hữu cơ chứa hàm lượng khoáng chất cần thiết (như canxi, magie, sắt và crôm) và các loại Vitamin cao hơn so với rau thông thường .Việc sử dụng sản phẩm rau hữu cơ cũng làm giảm nguy cơ bị ngộ độc thức ăn.

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của việc ngộ độc thức ăn tại Việt Nam phát sinh từ việc tiêu thụ sản phẩm được sử dụng quá nhiều các hóa chất bảo vệ cây trồng hoặc các chất kích thích tăng trưởng. Nguyên nhân của vấn đề là do việc phổ biến rộng rãi phương pháp canh tác sử dụng chất hóa học và thuốc trừ sâu.

Sản phẩm rau hữu cơ không sử dụng chất biến đổi gen (GMO), làm giảm bớt những băn khoăn của bạn về hậu quả chất biến đổi gien đối với sức khỏe con người.

Tốt hơn cho người nông dân

Phương pháp canh tác thông thường sẽ làm suy giảm sức khỏe của người nông dân do họ tiếp xúc trực tiếp và kéo dài với những chất hóa học sử dụng trong nông nghiệp. Điều này làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe ngắn hạn và dài hạn cho người nông dân. Hơn nữa, phương pháp canh tác thông thường sử dụng hàm lượng chất hóa học lớn đồng nghĩa với việc làm tăng chi phí sản xuất và hủy hoại chất lượng đất.

Ăn rau hữu cơ, bạn sẽ giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm đói nghèo và đảm bảo rằng đất đai sẽ vẫn màu mỡ cho thế hệ tương lai.

+ Phân loại theo sản phẩm vụ hè: Mướp, đậu đũa, cải làn,... 

+ Phân loại theo nhóm:

- Ăn lá: Cải bó xôi, cải canh,  cải ngọt, cải chíp, cải ngồng, cải cúc, 

rau dền, rau lang, mồng tơi, rau muống,…

- Củ quả: Bí xanh, súp lơ, su hào, cà tím, cà chua, bí ngô cô tiên, 

bí đỏ, đậu trạch, mướp đắng, dưa chuột,…

- Gia vị: Hành lá, xà lách, rau mùi, húng chó, tía tô, kinh giới,… 

Tốt hơn cho môi trường

Việc sử dụng các chất hóa học nhân tạo trong canh tác thông 

thường có thể làm phá hủy môi trường như:

- Giảm lượng đất đai màu mỡ.

- Góp phần làm sói mòn đất.

- Rò rỉ chất thải vào các khu vực xung quanh, tác động đến 

động vật hoang dã và môi trường nói chung.

- Mục đích của việc sản xuất bằng phương pháp trồng hữu cơ 

là để tạo ra sự hài hòa với môi trường và tôn trọng những vòng 

đời tự nhiên.

Canh tác hữu cơ không những có lợi cho môi trường mà nó còn 

cải thiện vấn đề biến đổi khí hậu thông qua việc:

- Không phun những chất hóa học nhân tạo, một trong các 

nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

- Thải ra ít CO2 hơn (khí gas chính gây ra sự nóng lên toàn cầu) 

trong quá trình sản xuất so với phương pháp canh tác thông 

thường do phương pháp hữu cơ không cho phép công nghiệp 

hóa chăn nuôi gia súc.

- Sản xuất ít hơn những chất thải độc hại.

- Sử dụng các hệ thống như ủ phân hữu cơ, phân bón tự nhiên 

và trồng cây luân canh.

Các chủng loại rau hữu cơ 

Hiện nay rau hữu cơ Sóc Sơn cung cấp ra ngoài thị trường các chủng loại rau đó là: 

+ Phân loại theo sản phẩm vụ đông: Cà chua, su hào, cải cúc,.... 
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ORGANIC VEGETABLE

Trồng tại: Thôn Bái Thượng, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Trồng tại: Thôn Bái Thượng, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
BÁI THƯỢNG 1

A

ORGANIC VEGETABLE FARMThanh Xuân

R

1. Khái niệm rau hữu cơ

Rau hữu cơ là loại rau canh tác trong điều kiện hoàn 

toàn tự nhiên và tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

- Không bón phân hoá học

- Không phun thuốc bảo vệ thực vật

- Không phun thuốc kích thích sinh trưởng

- Không sử dụng thuốc diệt cỏ

- Không sử dụng sản phẩm biến đổi gen

Mat Ngoai

5. Danh sách các nhóm sản xuất

     rau hữu cơ tại huyện Sóc Sơn

STT
Tên 
nhóm/

tổ chức

Người 

liên hệ
Địa chỉ Điện thoại

Ghi 
chú

1
Nhóm Ánh 

Dương

Hoàng Văn 

Hưng

Thôn Bái 

Thượng, xã 

Thanh Xuân, 

huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội

0982 936 598

2
Nhóm Bái 

Thượng

Nguyễn Thị 

Nhung

Thôn Bái 

Thượng, xã 

Thanh Xuân, 

huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội

0982 899 542

3
Nhóm Chợ 

Nga

Nguyễn Thị 

Dung

Thôn Chợ Nga, 

xã Thanh Xuân, 

huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội

01635220136

4
Nhóm 

Đoàn Kết

Hoàng Văn 

Hưng
Thôn Bái Thượng 0982 936 598

5

Nhóm 

Thanh 

Nhàn

Nguyễn 

Văn Viện

Thôn Thanh 

Nhàn, xã Thanh 

Xuân, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội

01658899675

6

Nhóm 

Thành 

Công

Phạm Văn 

Bền

Thôn Thanh 

Nhàn, xã Thanh 

Xuân, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội

01699645926

7
Nhóm 

Thôn Na

Nguyễn Thị 

Toản

Thôn Na, xã 

Thanh Xuân, 

huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội

01662476054

8

Nhóm 

Thôn 
Trung

Nguyễn 

Thị La

Thôn Trung, xã 

Thanh Xuân, 

huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội

0904723214

9
Nhóm Tự 

Nguyện

Nguyễn Thị 

Lương

Thôn Trung, xã 

Thanh Xuân, 

huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội

01684243176

10

Nhóm 

Hương 

Nhài

Đào Xuân 

Bích

Thôn Bến, xã 

Đông Xuân, 

huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội

01678771921

11

Nhóm 

Đồng 

Giành

Nguyễn 

Thanh 

Bằng

Thôn Đồng 

Giành, xã Đông 

Xuân, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội

01683657686

12
Nhóm Lai 

Cách

Nguyễn Thị 

Bốn

Thôn Lai Cách, 

xã Xuân Giang, 

huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội

01682341914

13
Nhóm 

Ngọc Hà

Nguyễn Thị 

Lương

Thôn Ngọc Hà, 

xã Xuân Giang, 

huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội

01684033385
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Công ty cổ phần sản xuất Sơn Việt Nam
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Những thương hiệu 
được chúng tôi trợ giúp
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