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Website
Chụp ảnh

TỔNG QUAN HALI

Tư vấn

Thiết kế
HALI hoạt động với sứ mệnh cung
cấp cho các doanh nghiệp những
giải pháp toàn diện về thương hiệu
từ việc tư vấn chiến lược thương
hiệu, thiết kế hệ thống nhận diện
thương hiệu, bảo hộ thương
hiệu… cho đến việc triển khai các
sự kiện, các chương trình truyền
thông và quản trị thương hiệu cho
doanh nghiệp.

R

Bảo hộ thương hiệu

Triển khai các sự kiện

Truyền thông

Quản trị thương hiệu

?

VÌ SAO CHỌN HALI

HALI được thành lập dựa trên 3
trụ cột chính là TRÍ TUỆ – ĐAM
MÊ và NIỀM TIN. Với những ý
tưởng thiết kế độc đáo cùng
kinh nghiệm hoạt động lâu
năm trong lĩnh vực xây dựng
thương hiệu toàn diện, HALI
là nơi nâng tầm phong cách
cho thương hiệu Việt.
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 1.000 đối tác và khách hàng
 3.000 + mẫu thiết kế các loại
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 500 ấn phẩm/tháng
 20 Tỉnh, thành phố
 10 năm kinh nghiệm
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Đối tác và khách hàng

Mẫu thiết kế các loại

Ấn phẩm/ tháng

Tỉnh thành phố

Năm kinh nghiệm

QUY TRÌNH CỦA HALI
• NGHIÊN CỨU KHÁCH HÀNG
- Tài liệu có liên quan
- Dữ liệu nội bộ
- Mong muốn của khách hàng
• NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
- Thấu hiểu người tiêu dùng
- Đánh giá tiềm năng sản phẩm
- Xác định đối thủ cạnh tranh

• CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

• TƯ VẤN VÀ TRA CỨU NHÃN HIỆU

• KIẾN TRÚC THƯƠNG HIỆU

• THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
NHÃN HIỆU

• ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

• KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
• KÍCH HOẠT THƯƠNG HIỆU
• KÍCH CẦU THỊ TRƯỜNG

• TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
•
•
-

NHẬN DIỆN DOANH NGHIỆP
Logo
Slogan
NHẬN DIỆN HỆ THỐNG
Danh thiếp, thẻ các loại
Phong bì thư
Kẹp tài liệu
Giấy note, Giấy tiêu đề
Giấy mời, thiệp mời, bìa trình chứng
Chứng từ, hóa đơn các loại
Nhãn đĩa CD, bút bi, bút chì, kỷ niệm
chương, móc khóa…
- Đồng phục nhân viên, Đồng phục
công nhân, Đồng phục đội bóng.
- Nón, mũ, áo mưa, huy hiệu…

•
•
•
-

NHẬN DIỆN ONLINE
Website
Social media: Facebook, blog, twitter…
NHẬN DIỆN SẢN PHẨM
Poster quảng cáo
Tờ rơi, tờ gấp các loại.
Catalogue giới thiệu sản phẩm.
Phiếu bảo hành, tem nhãn sản phẩm.
Banner, bảng hiệu, standee (băng rôn).
Bao bì, thùng, hộp, băng keo quy chuẩn
thương hiệu.
NHẬN DIỆN TRUYỀN THÔNG
Chụp ảnh doanh nghiệp
Phim quảng bá doanh nghiệp
TVC quảng cáo

Trong hoạt động sáng tạo nói chung và kỹ năng xây dựng
thương hiệu nói riêng, HALI luôn xác định mục tiêu và
đích đến ngay từ đầu cũng như chỉnh chu trong mọi
hoạt động sáng tạo nhằm mang đến hiệu quả cao nhất
trong thời gian một thời gian ngắn nhất có thể. Để
làm được điều đó, chúng tôi đã áp dụng một quy
trình thực hiện chiến lược chuyên nghiệp, đây
chính là nền tảng tạo ra thành công cho rất nhiều
những dự án truyền thông – quảng cáo mà
chúng tôi đã thực hiện trong suốt thời gian qua.

DỊCH VỤ TIÊU BIỂU

Quản lý
sản xuất

Truyền thông
thương hiệu

Nhận diện
thương hiệu
online

Nhận diện
thương hiệu
sản phẩm
Nhận diện
thương hiệu
doanh nghiệp

Nhận diện
hệ thống
thương hiệu

Chiến lược
thương hiệu

CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU
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Tư vấn xây dựng một chiến lược
thương hiệu sẽ giúp doanh nghiệp có
những bước đi khoa học, cụ thể trong
quá trình tiến tới chinh phục thị trường.
Chiến lược thương hiệu với những
bước được vạch ra sẵn như một quá
trình sẽ giúp cho doanh nghiệp dần
dần tiến tới chinh phục khách hàng
theo một cách khoa học.

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Những yếu tố nhận diện thương hiệu
doanh nghiệp mang sứ mệnh miêu tả
những giá trị và mục tiêu mà công ty
của bạn theo đuổi. Nhận thức rõ điều
này, HALI sẽ giúp bạn thiết kế hệ thống
nhận diện thương hiệu doanh nghiệp
để truyền đạt thông điệp nhằm thu
hút khách hàng mục tiêu mà bạn
nhắm đến – một thông điệp tạo ra sự
vững vàng cho thương hiệu của bạn
bằng cách tạo khác biệt giữa bạn với
những đối thủ cạnh tranh.
Dịch vụ tư vấn:
• Đặt tên thương hiệu
• Sáng tác thông điệp thương hiệu
• Thiết kế logo
• Cẩm nang thương hiệu

NHẬN DIỆN HỆ THỐNG
THƯƠNG HIỆU

N

hận diện thương hiệu không chỉ là logo mà
là tính cách độc đáo của thương hiệu bạn. Tại
HALI, chúng tôi coi trọng việc định hướng và xây
dựng nền móng vững chắc để phát triển thương
hiệu không phải trong một chiến dịch mà nhiều
năm về sau.
Dịch vụ thiết kế và in ấn:
• Ấn phẩm truyền thông – quảng cáo: Profile
(Hồ sơ năng lực), Catalogue, Brochure, Báo cáo
thường niên, Kỷ yếu…
• Hệ thống văn phòng phẩm: Card, phong bì,
folder, thẻ các loại, giấy note, giấy mời, thiệp mời,
chứng từ, hóa đơn các loại, quà tặng lưu niệm,
đồng phục…

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM

T

hiết kế bao bì sản phẩm là yếu tố đặc biệt
quan trọng tạo ra sự thu hút thị giác của
khách hàng tới sản phẩm của bạn trong hàng
trăm sản phẩm cùng loại khác. Chính vì yếu tố
quan trọng đó mà HALI luôn đặt vấn đề nhãn
mác bao bì sản phẩm lên hàng đầu để tạo giá trị
thương hiệu bền vững cho khách hàng.
Dịch vụ thiết kế và in ấn:
• Thiết kế bao bì, nhãn mác
• Poster quảng cáo
• Tờ rơi, tờ gấp các loại.
• Phiếu bảo hành, tem nhãn sản phẩm.
• Banner, bảng hiệu, standee (băng rôn).
• Vỏ thùng, vỏ hộp, băng keo quy chuẩn thương hiệu.

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ONLINE
N

gày nay thiết kế website chuyên nghiệp đã trở nên phổ biến đối với tất cả các doanh nghiệp trong các
hoạt động sản xuất kinh doanh. Website không chỉ là kênh truyền tải thông tin đến khách hàng, nếu
được hỗ trợ nội dung tốt Website sẽ là công cụ tối thượng trong việc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của
công ty bạn đến đông đảo công chúng, giúp gia tăng sức mua và nâng cao tầm vóc của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn và thiết kế:
• Kế hoạch truyền thông trực tuyến
• Thiết kế nhận diện thương hiệu online
• Quảng cáo tương tác trực tuyến
• Tư vấn giải pháp và hỗ trợ SEO, Marketing, truyền thông sản phẩm

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
LANDING
PAGE

M

ột chiến lược truyền thông hiệu
quả cần có sự kết hợp nhuần
nhuyễn giữa các công cụ sao cho hiệu
quả mang lại là tối đa. Để có được
điều này, chiến lược truyền thông
cần được lên kế hoạch bài bản, chi
tiết và quan trọng là được đề ra bởi
một đội ngũ có chuyên môn cao,
hoạt động chuyên nghiệp và nhiều
kinh nghiệm. Với đội ngũ chuyên
gia tư vấn chiến lược đã từng triển
khai nhiều kế hoạch truyền thông
cho những thương hiệu lớn tại Việt
Nam, HALI luôn sẵn sàng hỗ trợ
doanh nghiệp phát triển thương
hiệu, phù hợp với từng giai đoạn
phát triển của doanh nghiệp.
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QUẢN LÝ SẢN XUẤT

HALI

là một trong những đơn
vị hàng đầu chuyên cung
cấp các sản phẩm chất lượng cao, đảm
bảo thành công cho dự án của bạn,
đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng
trong các lĩnh vực:
• In ấn ấn phẩm chất lượng cao
• Chụp ảnh doanh nghiệp

CH

• Sản xuất phim doanh nghiệp, TVC
• Tổ chức sự kiện
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

HALI

tự hào là đối
tác tin cậy giúp
khách hàng xây dựng hình ảnh
thương hiệu nhất quán bằng
dịch vụ toàn diện từ tư vấn
chiến lược, lập kế hoạch truyền
thông đến quản trị và kết nối
thương hiệu. Vì sự phát triển
của thương hiệu Việt, HALI
đã, đang và sẽ nỗ lực hơn
nữa, tạo ra sự khác biệt mỗi
ngày và nâng cao ưu thế
cạnh tranh cốt lõi của từng
thương hiệu.
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CHỤP ẢNH
LOGO

WEBSITE

DỰ ÁN

PROFILE

CATALOGUE

POSTER

BROCHURE
BAO BÌ,
NHÃN MÁC
BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
KỶ YẾU

LỊCH TẾT
VÀ
LỊCH ĐỘC QUYỀN

DỰ ÁN LOGO
THAM KHẢO
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DỰ ÁN
THAM KHẢO

PROFILE

DỰ ÁN CATALOGUE
THAM KHẢO

DỰ ÁN BROCHURE
THAM KHẢO

DỰ ÁN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THAM KHẢO

DỰ ÁN KỶ YẾU
THAM KHẢO

DỰ ÁN LỊCH TẾT VÀ LỊCH ĐỘC QUYỀN
THAM KHẢO

DỰ ÁN THIỆP CHÚC TẾT
THAM KHẢO

DỰ ÁN
THAM KHẢO

BAO BÌ

DỰ ÁN
THAM KHẢO

WEBSITE

DỰ ÁN
THAM KHẢO

CHỤP ẢNH

Thanks You !

