
 Chuyên nghiệp



Là

Sức sống
Tại HALI chúng tôi tin tưởng rằng: Sáng tạo sẽ 
tạo ra nhiều giá trị hơn bạn nghĩ. Sáng tạo không 
chỉ tạo nên một cuốn Báo cáo thường niên chuẩn 
mực mà còn biến những con số thô cứng thành ấn 
phẩm marketing hấp dẫn giúp doanh nghiệp thể 
hiện tầm nhìn, chiến lược kinh doanh và truyền tải 
thông điệp đến cộng đồng đầu tư.



Đơn vị thực hiện
Báo cáo thường niên chuyên nghiệp

Bao năm qua, với những nỗ lực sáng tạo không ngừng cùng niềm đam mê thực 
sự với nghề,           đã “kề vai sát cánh” cùng khách hàng, tự hào mang đến cho 
khách hàng những ý tưởng độc đáo và giải pháp đột phá, góp phần nâng cao hình 
ảnh, vị thế và truyền tải thông điệp đến nhà đầu tư.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong hầu hết các lĩnh vực của doanh nghiệp, sự hài 
lòng và tin tưởng của Quý khách hàng chính là động lực để chúng tôi vượt qua mọi 
thử thách, tiếp tục trợ giúp các doanh nghiệp có được những Báo cáo tốt nhất, đáp 
ứng các tiêu chí của cuộc bình chọn Báo cáo thường niên hàng năm: chuẩn mực, 
minh bạch, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Lời ngỏ



Chuyên nghiệp
tạo nên

ĐẲNG CẤP
HALI hân hoan chia sẻ niềm vui 
với Đối tác khách hàng - Công ty 
Cổ phần Quốc tế Sơn Hà - đã có 
mặt trong top 30 Báo cáo thường 
niên tốt nhất niên độ 2010 - 
2011. Với thành công này, HALI 
tin rằng mình đang nỗ lực đúng 
hướng và góp phần xây dựng 
một môi trường tương tác giữa 
hoạt động thiết kế với hoạt động 
thông tin và các hoạt động khác 
của doanh nghiệp niêm yết. Đây 
cũng chính là động lực lớn đưa 
HALI vươn đến những thành 
công rực rỡ hơn trong tương lai.



Viết lời

Tư vấn

Thiết kế

Dịch thuật

In ấn

Chụp ảnh

6 bước tạo 
đột phá cho 
Báo cáo 
thường 
niên 2015



Viết lời

Thiết kế

Our efforts 
help you 
sucessful

We create 
to help you 
stay ahead

Our 
professional 
help you 
rank better

Am hiểu tinh tường 
nhiều lĩnh vực 
chuyên sâu cùng 
kinh nghiệm đúc kết 
bao năm qua, HALI 
tự hào là người bạn 
đồng hành trên mỗi 
bước đường thành 
công của doanh 
nghiệp.

Phong cách thiết kế 
mới lạ, ý tưởng độc 
đáo theo một chủ đề 
xuyên suốt giúp câu 
chuyện kinh doanh 
trong năm tài chính 
của doanh nghiệp 
được khắc họa theo 
một cách rất riêng, 
không hòa lẫn.

Ngôn ngữ trang 
trọng, văn phong 
sắc sảo, phác họa 
tinh tế những nội 
dung cốt lõi và 
thông điệp mà 
khách hàng gửi gắm 
trong BCTN.

Tư vấn



In ấn

Chụp
 ảnh

We create 
power 
from the 
trust of 
you

We 
comfirm 
sucessful 
by our 
passion

we change 
the crude 
data to 
attraction 
marketing 
products

Chính xác đến từng 
chi tiết nhỏ, cẩn 
trọng trong cách sử 
dụng câu từ, coi 
trọng tính chuẩn 
mực, minh bạch 
trong mỗi cuốn báo 
cáo thường niên của 
khách hàng

Chuyên nghiệp từ 
khâu lên kịch bản 
đến định hình phong 
cách, cân nhắc từng 
góc nhìn, chọn lọc 
từng hình ảnh trong 
thiết kế, HALI đảm 
bảo cung cấp hình 
ảnh đáp ứng mọi 
nhu cầu sử dụng của 
khách hàng.

Hình ảnh sắc nét, 
màu sắc trung thực, 
chi phí hợp lý và tiết 
kiệm cho khách 
hàng là tiêu chí 
hàng đầu của chúng 
tôi.

Dịch
thuật



Báo cáo thường niên
Công ty CP Quốc tế Sơn Hà - năm 2010

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà - đã có mặt trong top 30 
Báo cáo thường niên tốt nhất niên độ 2010 - 2011



Báo cáo thường niên
Công ty CP Quốc tế Sơn Hà - năm 2011



Báo cáo thường niên
Công ty CP Cavico Xây dựng 
và Nhân lực - năm 2011



Báo cáo thường niên
Công ty CP Mía Đường Lam Sơn
- năm 2010



Báo cáo thường niên
Công ty CP Mía Đường Lam Sơn
- năm 2011



Báo cáo thường niên
Tổng Công ty CP tái Bảo hiểm 
Quốc gia Việt Nam- năm 2011



Báo cáo thường niên
Công ty CP Đầu tư và phát triển 
Cảng Đình Vũ - năm 2013



Và rất nhiều sản phẩm Báo cáo thường niên khác...



“Bạn không thể cứ bước tới mà không có la bàn”

HALI hân hạnh được tư vấn, thảo luận cùng doanh nghiệp để tìm ra giải pháp thiết kế báo 
cáo thường niên hoàn hảo, tối ưu hóa hiệu quả truyền thông với ngân sách bạn có, góp phần 
nâng cao hình ảnh cho thương hiệu bạn

Hãy Gọi điện: 04 3710 1319/20, 0912.562.819, 0973.952.902

 Hoặc Email: thietkehali@gmail.com

              cho chúng tôi
Công ty TNHH HALI
VPĐD: Phòng 401, tầng 4, Tòa nhà Hoa Cương, 
số 80B, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.


