Hotline: 0988672991

LỜI GIỚI THIỆU
APLUS VIET NAM là một Doanh nghiệp cổ phần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành
phố Hà Nội cấp phép hoạt động theo Luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam:
APLUS VIET NAM là một đơn vị Truyền thông và tổ chức sự kiện hàng đầu tại Việt Nam
đã vinh dự được tham gia tổ chức sự kiện và cung cấp các dịch vụ, thiết bị cho nhiều
chương trình lớn mang tầm cỡ quốc gia và khu vực của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành,
địa phương cũng như các công ty, tổ chức, văn phòng đại diện... có thương hiệu trên thế
giới đang có mặt tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.
APLUS VIET NAM thành lập trên nền tảng là sự quy tụ tri thức và trí tuệ của một đội ngũ
cán bộ nhân viên năng động; giàu sáng tạo và kinh nghiệm làm việc lâu năm tại các đơn
vị đầu ngành trong các lĩnh vực kinh doanh của công ty như truyền thông, marketing, PR,
bộ phận quản lý cao cấp tại các khách sạn 5 sao hàng đầu tại Hà Nội (Khách sạn Sofitel Metropole; Hà Nội Deawoo; Hilton Hà Nội Opera). Đặc biệt APLUS VIET NAM ra đời
chính là kết tinh những gì tinh túy nhất, những kinh nghiệm sâu sắc nhất của từng thành
viên trong ban lãnh đạo công ty - những người đã có nhiều năm cống hiến và hoạt động
trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và tổ chức các sự kiện liên quan đến nhiều Bộ
ngành, nhiều quốc gia, nhiều lĩnh vực kể cả An ninh Quốc phòng, đối ngoại. Công ty đã
nhiều lần vinh dự được nhận Bằng khen, Huân huy chương của Chính phủ. APLUS VIET
NAM chắc chắn đem lại sự hài lòng cho Quý khách bằng những dịch vụ hoàn hảo mang
tính cạnh tranh tối ưu hóa so với các sản phẩm của
đơn vị khác trong cùng lĩnh vực.
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GIỚI THIỆU CHUNG
VỀ CÔNG TY

VỚI PHƯƠNG CHÂM
“DỊCH VỤ LÀ HÀNG ĐẦU”
Với phương châm “Dịch vụ là hàng đầu”
kết hợp với sự tâm huyết; sức trẻ và trí tuệ
Việt APLUS VIET NAM quyết tâm xây dựng
hướng tới tầm cỡ một công ty được tôn vinh
nhất và thu hút nhất khách hàng trong lĩnh
vực tổ chức sự kiện, cung cấp trọn gói các
dịch vụ hỗ trợ marketing, cung cấp thiết bị
và dịch vụ hỗ trợ khác - nhằm gia tăng giá
trị cốt lõi về tinh thần và giá trị gia tăng thiết
thực cho khách hàng.
Trong suốt thời gian qua, APLUS VIET NAM
không ngừng cố gắng tích lũy kiến thức,
chăm chỉ học hỏi và nỗ lực chia sẻ kinh
nghiệm qua mỗi sự kiện mà công ty được
cung cấp dịch vụ và tổ chức sự kiện. Thời
gian đã cho công ty chúng tôi một kết quả
rất đáng tự hào, đó là sự an tâm tuyệt đối
của khách hàng khi quyết định lựa chọn
APLUS VIET NAM trong việc cung cấp thiết
bị, dịch vụ cũng như phối hợp tổ chức sự
kiện. Sự quyết định đúng đắn ấy chắc chắn
sẽ đem lại thành công cho các đơn vị đăng
cai tổ chức sự kiện.

5

SỨ MỆNH CỦA APLUS VIỆT NAM

TẦM NHÌN

APLUS VIET NAM trong thời gian
ngắn hướng tới một công ty lớn
mạnh phục vụ và thỏa mãn mọi yêu
cầu của Quý khách hàng trong và
ngoài nước trong lĩnh vực truyền
thông quảng cáo và tổ chức sự kiện.

SỨ MỆNH

Mang đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo
và chất lượng tuyệt mỹ, lấy sự hài lòng của Quý khách
hàng là thước đo về hiệu quả hoạt động của công ty.
Luôn là đối tác tin cậy, uy tín hợp tác cùng phát triển
bền vững gắn liền lợi ích của công ty với lợi ích xã hội
cộng đồng.

XÂY DỰNG &
PHÁT TRIỂN
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Xây dựng và phát triển bộ máy hoạt động vững mạnh;
tạo môi trường thuận lợi tối đa để các tài năng tỏa
sáng nhằm hợp sức sống hiến đem lại sự thành công
cho APLUS VIET NAM và khách hàng của công ty.

THÔNG TIN CHUNG
VỀ CÔNG TY

Chủ tài khoản:
Công ty Cổ phần Aplus Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN APLUS VIỆT NAM

Số tài khoản VNĐ: 0011004012805
Mở tại Ngân hàng Vietcombank,
chi nhánh Thanh Xuân

Tên công ty viết bằng tiếng Anh:
APLUS VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế:
0105255559

Tên công ty viết tắt:
APLUS VIET NAM.,JSC

VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Vốn điều lệ:

50.000.000.000 đồng
Bằng chữ: Năm mười tỷ đồng
Email:
contact@aplusvn.vn

Hotline:
098 867 2991
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Mã ngành
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7911 		

(Chính) Đại lý du lịch

5229		

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

7830		

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

6120		

Hoạt động viễn thông không dây

6130		

Hoạt động viễn thông vệ tinh

6312		

Cổng thông tin (Loại trừ hoạt động báo chí)

6810		

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

7212		

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

4690		

Bán buôn tổng hợp (Trừ loại nhà nước cấm)

5820		

Xuất bản phần mềm - Chi tiết: Sản xuất phần mềm (Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

6190		

Hoạt động viễn thông khác

6201		

Lập trình máy vi tính

6202		

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

6209		

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

6311		

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

7730		

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

7990		

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

8531		

Đào tạo sơ cấp

8532		

Đào tạo trung cấp

8533		

Đào tạo cao đẳng

8551		

Giáo dục thể thao và giải trí

8552		

Giáo dục văn hoá nghệ thuật

9511		

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

9512		

Sửa chữa thiết bị liên lạc

4741		

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

9610		

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9639		
		

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc bà bầu, chăm sóc mẹ và bé sau sinh

2610		

Sản xuất linh kiện điện tử

2620		

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

2630		

Sản xuất thiết bị truyền thông

3314		

Sửa chữa thiết bị điện

3320		

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

4223		

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

4321		

Lắp đặt hệ thống điện
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4610		

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa Loại trừ Đấu giá)

4651		

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4652		

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

4742		

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

4783		

Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ

6110		

Hoạt động viễn thông có dây

4931		

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

7912		

Điều hành tua du lịch

7810		

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

8299		
		

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

4791		

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

9000		

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

8230		

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

7820		

Cung ứng lao động tạm thời

4659		

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

7310		

Quảng cáo

8560		

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

7420		

Hoạt động nhiếp ảnh

STT
1

(Ông)

2

(Bà)

3

(Bà)

4

(Ông)

5

(Ông)

B\ Các phòng ban
6

Phòng Kinh doanh

7
8
9
10

Phòng dự án
Bộ phận Kỹ thuật
Bộ phận Sản xuất
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PHÒNG KINH DOANH

Sale

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG DỰ ÁN

Bộ phận Kỹ thuật
Bộ phận Sản xuất

PR
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II

CUNG CẤP
DỊCH VỤ

LỄ KHỞI CÔNG
XÂY DỰNG
CẢNG HÀNG
KHÔNG QUỐC TẾ
LONG THÀNH
GIAI ĐOẠN 1

Thời gian:
05/01/2021
14

Địa điểm:
Đồng Nai

Đơn vị chủ trì: Tổng Công ty Cảng hàng không
Việt Nam – CTCP (ACV)

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC
UỶ BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI DOANH NGHIỆP LẦN THỨ NHẤT

Thời gian:
12/10/2020

Địa điểm:
Hà Nội

Đơn vị chủ trì: Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước
tại Doanh nghiệp
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THUỶ ĐIỆN
SƠN LA

Thời gian:
2021

MÔ HÌNH SA BÀN THUỶ ĐIỆN SƠN LA CÔNG NGHỆ MAPPING 3D TƯƠNG TÁC

Địa điểm:
Nhà máy Thuỷ điện Sơn La

Đơn vị chủ trì: Tập đoàn Điện lực Việt Nam –
Công ty Thuỷ điện Sơn La
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01

1

17

THUỶ ĐIỆN
SƠN LA

02

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP
THUỶ ĐIỆN SƠN LA
LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT
KỶ NIỆM HOÀ LƯỚI ĐIỆN HƠN 100.000 TỶ KW/H
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Cùng với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của
hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế cũng như
sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu nâng cao giá trị
thương hiệu và giá trị tinh thần của các tổ chức,
đơn vị, doanh nghiệp lớn; ngành kinh doanh dịch
vụ đã trở thành một trong những ngành kinh doanh
thu hút sự đầu tư lớn của các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước. APLUS VIET NAM ra đời cũng
không nằm ngoài xu hướng chung của xã hội bởi
chúng tôi hơn ai hết nhận thấy tầm quan trọng, sức
ảnh hưởng về sự thành công của các sự kiện, dịch
vụ mà công ty cung cấp.

Với chiến lược kinh doanh “Lấy con người làm
nòng cốt” để “sản sinh” ra những sản phẩm
chất lượng mang tính cạnh tranh trên thương
trường nhằm đem lại hiệu quả, giải pháp tối ưu
đáp ứng hàng loạt những yêu cầu khắt khe nhất
của những khách hàng kỹ tính nhất một cách
hoàn hảo về không gian và thời gian thực hiện.
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TƯ VẤN, TỔ CHỨC - QUẢN LÝ SỰ KIỆN
Họp báo

Hội nghị, hội thảo
Trong những năm qua, APLUS VIET NAM
đã đóng góp một phần không nhỏ vào
thành công của các hội nghị quan trọng,
mang tầm quốc tế và có tính chính trị,
ngoại giao đặc biệt của Đảng, Chính phủ,
các Bộ, ban, ngành của Việt Nam với các
vai trò là đơn vị đồng tổ chức và liên kết
tổ chức.
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APLUS VIET NAM không chỉ tổ chức, quản
lý và cung cấp dịch vụ cho các hội nghị, hội
thảo trên địa bàn Hà Nội mà còn thực hiện
ở rất nhiều tỉnh thành từ Bắc đến Nam đáp
ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo của
nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.
Với bề dày kinh nghiệm của mình APLUS
VIET NAM tự tin khẳng định vị thế của mình
trong lĩnh vực tổ chức “Hội nghị - Hội thảo”.

Họp báo là một hình thức để kết nối Chính phủ,
các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
với giới truyền thông và cộng đồng. Tại buổi họp
báo, những vấn đề thắc mắc sẽ được giải đáp,
đồng thời thông tin được chia sẽ một cách công
khai, minh bạch. Xác định được tầm quan trọng
của họp báo, bằng kinh nghiệm tổ chức của
mình, APLUS VIET NAM chú trọng và các yếu
tố: trang trọng, lịch sự, thông tin chính xác, khoa
học và hấp dẫn giới truyền thông. APLUS VIET
NAM hoàn toàn chủ động đóng vai trò là cầu nối
giữa khách hàng với báo chí.

Lễ ký kết
Lễ ký kết được xem là nghi thức đánh dấu sự khởi
đầu trong hợp tác giữa các tổ chức, cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp mà theo đó các bên tham gia
đều cũng một mong muốn chung là vì sự thịnh
vượng và phát triển. Tính đến nay, APLUS VIET
NAM đã đứng ra tổ chức thành công hành trăm
lễ ký kết, đem lại tín hiệu tốt đẹp cho các đối tác
trên con đường vươn tới mục tiêu của mình.
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Lễ trao thưởng

Hội chợ - Triển lãm

Lễ trao giải thưởng là một hoạt động
cao quý nhằm tôn vinh những đơn
vị, cá nhân có thành tích xuất sắc
và có nhiều cống hiến cho cộng
đồng, tổ chức, cơ quan, doanh
nghiệp. Những sự kiện như vậy đòi
hỏi tính chuyên nghiệp trong việc
xây dựng kịch bản chương trình, triển
khai thực hiện một cách khoa học
và hợp lý. APLUS VIET NAM tự hào
đã tham gia công tác tổ chức nhiều
lễ trao giải quốc gia, quốc tế. Bằng
những kinh nghiệm thực tiễn, các lễ
trao giải thưởng chúng tôi thực hiện
luôn đảm bảo sự chính xác, trang
trọng và đầy ý nghĩa.

Hội chợ, triển lãm được xem là cơ hội
rất tốt để các cơ quan, doanh nghiệp
giới thiệu sản phẩm và thương hiệu của
mình tới quảng đại quần chúng. Với vai
trò là đơn vị tổ chức chuyên nghiệp,
APLUS VIET NAM đã đóng góp vào
sự thành công của rất nhiều hội chợ,
triển lãm trên toàn quốc. Ngoài việc
xây dựng ngân sách và chuẩn bị cơ sở
vật chất bao gồm: địa điểm tổ chức,
thiết kế, cung cấp thiết bị cho các gian
hàng, APLUS VIET NAM còn đóng vai
trò là cầu nối giữa nhà tổ chức và khách
hàng, tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng
giữa các bên để đáp ứng tốt nhất mục
tiêu của hội chợ là nhằm giới thiệu và
đưa thương hiệu cũng như sản phẩm
tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng.

Team Building

Team Building
Cùng với quá trình phát triển nhanh chóng
của môi trường làm việc, các công ty rất
cần thời gian để xây dựng, củng cố lòng
tin, nâng cao tầm nhìn lãnh đạo và khả
năng
tiếp giữa các thành viên trong
Teamgiao
Building
cùng
mộtBuilding
công ty. Việc xây dựng các hoạt
Team
động ngoại khóa để tăng giao lưu giữa các
nhân viên và lãnh đạo là nhu cầu tất yếu
để làm vững mạnh nội lực của công ty.
Chúng tôi sẽ cùng bạn xác định mục tiêu
cần đạt tới, từ đó xây dựng các chương
trình hoạt động cụ thể để đạt được những
mục tiêu đó. Tất cả các yếu tố được xây
dựng phù hợp với tên tuổi và thương hiệu
cũng như thông qua việc tìm hiểu nguyện
vọng của các thành viên trong công ty
của bạn. Các thành viên trong công ty đã
quan tâm đặc biệt để tạo ra những giá trị
chỉ để dành cho họ. Và như vậy, để đáp
lại sự quan tâm của công ty, họ sẽ nỗ lực
hết mình để góp vào sự thành công của
công ty bạn.
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Giới thiệu sản phẩm

Khai trương

Truyền thống

Giới thiệu sản phẩm và khuyến mại là
một trong những chiêu thức giúp người
tiêu dùng định vị thương hiệu. Lễ giới
thiệu sản phẩm, khuyến mại được tổ
chức sáng tạo, hiệu quả, thú vị, APLUS
VIET NAM đã đưa tên tuổi nhiều thương
hiệu sản phẩm đến gần với người tiêu
dùng và được người tiêu dùng tin tưởng
lựa chọn sử dụng.

Khai trương là hoạt động mang nhiều
ý nghĩa tốt đẹp với mong ước có một
sự khởi đầu tấn tài, tấn lộc. Cùng với
những ý tưởng sáng tạo độc đáo và
kinh nghiệm dàn dựng, tổ chức, APLUS
VIET NAM luôn đem đến cho sự kiện
của khách hàng một luồng sinh khí
mới, tưng bừng, rộn rã nhưng vẫn trang
trọng và lịch sự, tôn trọng các bước
truyền thống của một lễ khai trương.

Cùng với kinh nghiệm trong việc tổ
chức và quản lý các sự kiện cho khách
hàng, APLUS VIET NAM đã xây dựng
được một mạng lưới các quan hệ mật
thiết với các tổ chức và cơ quan chức
năng nhằm mục đích tạo ra các mối
quan hệ đa chiều phục vụ cho lợi ích
của khách hàng. Với nền tảng đội ngũ
nhân viên truyền thống và các cộng tác
viên là những người giữ trách nhiệm chủ
chốt trong đài truyền hình và các cơ
quan truyền thông, APLUS VIET NAM
cam kết mở ra những con đường ngắn
nhất nhằm giới thiệu, quảng bá sản
phẩm của khách hàng đến với người
tiêu dùng, khách hàng mục tiêu qua
các phương tiện truyền thông hiệu quả
với mức chi phí hợp lý nhất.

Tiệc ngoài trời
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Một trong các hoạt động giao lưu và trao đổi bên lề đặc sắc đó chính là tổ chức tiệc
ngoài trời. Một không gian thoáng đãng mở ra cho các ý tưởng sáng tạo mới. Con
người hòa đồng với thiên nhiên, khoảng cách giao lưu gần gũi hơn, tạo cơ hội tìm hiểu
thông tin và mở rộng những mối liên kết kinh doanh mới. Với dịch vụ trọn gói của mình,
APLUS VIET NAM có thể giúp khách hàng tổ chức các bữa tiệc ngoài trời kết hợp với
các chương trình giải trí độc đáo, táo bạo, tạo thêm một sự lựa chọn cho các nhà tổ
chức trong việc xây dựng chương trình cho các sự kiện, hội thảo, hội nghị. Các buổi tiệc
như đám cưới hoặc liên hoan ngoài trời cũng sẽ là những lựa chọn có ý nghĩa phù hợp
với mục đích và sở thích của khách hàng. Với một đội ngũ đầu bếp, phục vụ chuyên
nghiệp từ các khách sạn tiêu chuẩn 5*, 4*, 3*; các thiết bị phục vụ tiệc tiêu chuẩn cùng
các ý tưởng sáng tạo trong trang trí, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự
hài lòng khi quyết định sử dụng dịch vụ của APLUS VIET NAM.

DỊCH VỤ THIẾT KẾ
Dịch vụ thiết kế, in ấn là một trong những
thế mạnh của APLUS VIET NAM. Chúng
tôi luôn bắt nhịp theo những công nghệ,
xu hướng mới của thế giới để đáp ứng
những nhu cầu đa dạng của khách hàng
trong nước và quốc tế. Những sản phẩm
do chúng tôi tạo ra luôn đảm bảo những
yếu tố:

DỊCH VỤ QUÀ TẶNG
Dịch vụ quà tặng đa dạng, đáp ứng đầy
đủ mọi yêu cầu của Quý khách hàng,
phù hợp với điều kiện và văn hóa của
từng Khách hàng với phương châm:
“Thiết thực - Sáng tạo - Độc đáo”.

Tính mỹ thuật cao

Khả năng truyền đạt thông tin

Tính thỏa mãn

Chúng tôi luôn tạo ra những ấn
phẩm không chỉ đẹp mà còn mang
tính sáng tạo, độc đáo riêng cho
từng sản phẩm.

Với cách bố cục hợp lý, nội dung
rõ ràng nên các sản phẩm tạo ra
luôn thu hút được người xem.

Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến từ
khách hàng, kết hợp với kinh nghiệm
về thực tiễn để tư vấn cho khách
hàng của mình có được chất lượng
sản phẩm in ấn cao nhất.
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phẩm
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CÁC DỊCH VỤ
SỰ KIỆN
Trong khâu tổ chức thực hiện sự
kiện, các dịch vụ hỗ trợ có đóng
góp không nhỏ trong việc tạo nên
sự thành công của chương trình.
Bằng kinh nghiệm thực tiễn, cùng
với các mối quan hệ tốt đẹp được
củng cố và xây dựng trong nhiều
năm qua với các đối tác và nhà
cung cấp, APLUS VIET NAM sẵn
sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng
như cung cấp các dịch vụ và nhân
sự tốt nhất, đảm bảo sự hài lòng
của khách hàng.
Không chỉ cung cấp dịch vụ phục
vụ sự kiện trọn gói, các yêu cầu
dịch vụ đơn lẻ của khách hàng
cũng được chúng tôi đáp ứng
nhiệt tình và có trách nhiệm. Hiện
tại đã có rất nhiều các công ty sự
kiện trong nước và nước ngoài đã
lựa chọn và tin tưởng sử dụng các
dịch vụ hỗ trợ sự kiện vủa APLUS
VIET NAM.

Cung cấp Nhân sự

Nhân sự cao cấp:
Chuyên gia trong các lĩnh vực
Phiên dịch cao cấp

Nhân sự phục vụ sự kiện

Cung cấp những tác giả kịch bản
và các tổng đạo diễn sự kiện tên
tuổi, chuyên nghiệp, hàng đầu
Việt Nam cùng với các đạo diễn
âm nhạc, âm thanh, ánh sáng và
đội ngũ những nhà thiết kế sân
khấu chuyên nghiệp nhất, bảo
đảm một chương trình sự kiện
mới lạ, hấp dẫn, lôi cuốn, hoành
tráng, sắc sảo về nội dung,
chuyên nghiệp về nghệ thuật,
có uy tín nhất hiện nay.

Dịch vụ đón tiếp khách VIP
tại sân bay
Dịch vụ đón khách V.I.P tại sân bay Nội
Bài, Sân bay Tân Sơn Nhất.
Đón tiễn khách tại khu vực nhập cảnh
hoặc cầu thang máy bay (*)
Phối hợp giải quyết nhanh các thủ tục tại
sân bay
Phối hợp nhận và vận chuyển hành lý
nhanh nhất
Xe ô tô sang trọng đón khách V.I.P tại
chân cầu thang máy bay (*)
Thủ tục nhận và trả phòng nhanh tại
khách sạn.

Dịch vụ cung cấp
phương tiện đi lại
Cung cấp xe đưa đón sân bay
Cung cấp xe phục vụ cho hội nghị,
hội thảo
Dịch vụ xe thuê theo tháng
Đặt vé máy bay trong và ngoài nước
Làm visa các nước
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BÁN VÀ CHO THUÊ CÁC

26

ĐÀO TẠO

27

NỘI DUNG ĐÀO
TẠO CHÍNH
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CÁC KỸ NĂNG
KHÁC

Nghệ thuật cắm hoa
Nghệ thuật uống rượu, tiếp khách
Nghệ thuật pha chế đồ uống
Nghệ thuật trang điểm, thời trang

sát đánh giá thực
Hỗ trợ lập kế hoạch
01 Khảo
02
trạng nguồn nhân lực:
phát triển nguồn
Mục tiêu: Giúp doanh
nghiệp nhận rõ thực trạng
nguồn nhân lực của mình,
nhận ra điểm mạnh, điểm
yếu cần khắc phục.
Cách thực hiện:
Bước 1: Khảo sát thông qua
bảng câu hỏi: 30 phút.
Bước 2: Phỏng vấn một số vị
trí chủ chốt; những bảng câu
trả lời “đặc biệt”.

nhân lực:

a

Đánh giá thực trạng
nguồn nhân lực; đề xuất
giải pháp.

b

Tư vấn; hỗ trợ bộ phận
nhân sự lập kế hoạch
đào tạo; phát triển.

ĐÁNH GIÁ

KIỂM TRA

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU:
Quy trình đào tạo của chúng tôi
gồm 5 bước:

kế chương trình
Thực hiện
03 Thiết
04
; giáo trình
đào tạo
05 Đánh giá sau đào tạo
c

Dịch vụ tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp
xây dựng văn hóa là một hướng tiếp cận để nâng
cao năng lực cho doanh nghiệp, đồng thời kết hợp
được hiệu quả chính sách kinh doanh; chiến lược
phát triển nhân lực; chiến lược phát triển tổng
thể. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là công
cuộc cần nhiều sức lực và sự kiên trì trong việc
củng cố các giá trị văn hóa của doanh nghiệp
đề ra… Tính thực tế của kế hoạch xây dựng,
tính chủ động tham gia của các thành viên, tính
thống nhất các hệ giá trị.

XÂY DỰNG

CẢI TỔ

THỰC HIỆN

ĐÁNH GIÁ
29

XÁC ĐỊNH VAI TRÒ
CỦA VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP:

MỤC TIÊU DỰ ÁN TƯ VẤN
& AMP; ĐÀO TẠO VĂN
HÓA DOANH NGHIỆP:

Là công cụ xây dựng sự phát triển
bền vững doanh nghiệp
Là công cụ quảng bá hình ảnh của
doanh nghiệp
Là tài sản vô hình to lớn của
doanh nghiệp
Là công cụ kết nối lưu giữ người
lao động ở lại với Doanh Nghiệp
Là bản sắc văn hóa riêng của mỗi
doanh nghiệp.
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 Phân tích thực trạng Văn hóa
doanh nghiệp

MỤC TIÊU

 Nhận biết các dấu hiệu suy
yếu của môi trường văn hóa
doanh nghiệp
 Xác định vai trò của mỗi cá
nhân trong việc xây dựng văn
hóa doanh nghiệp
 Xác định tập giá trị cốt lõi của
doanh nghiệp.
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DANH SÁCH CÁC KHÁCH HÀNG
ĐÃ HỢP TÁC VỚI CÔNG TY

STT

Tên khách hàng

11

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam –
STAR
KOREA
CTCP (ACV)

Lễ khởi công xây dựng cảng hàng không quốc tế
Long Thành giai đoạn 1

Hà Nội

22

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Đại hội thi đua yêu nước Uỷ ban Quản lý vốn Nhà
nước
tại Su
Doanh
Hoàng
Phì. nghiệp lần thứ nhất

Đồng Nai

3

Vietnamnet

3

Thuỷ điện Sơn La

4

VTC
Tên khách hàng
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Công ty TNHH MTV Than Hòn Gai
VNPT/VTI – Telstra

Mô hình Sa Bàn Thuỷ điện Sơn La - Công nghệ
Mapping 3D tương tác
Kỷ niệm 10 năm thành lập Thuỷ điện Sơn La
Lễ đón nhận huân chương lao động độc lập hạng
nhất
kỷ niệm hoà lưới điện hơn 100.000 tỷ KW/h

Hoàng Su Phì.

Nhà máy Thuỷ điện Sơn La
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CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN TIÊU
BIỂU NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH
SỰ KIỆN TIÊU BIỂU
NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

- Đại hội thi đua yêu nước Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp
lần thứ nhất
- Lễ khởi công xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1
- Mô hình Sa Bàn Thuỷ điện Sơn La - Công nghệ Mapping 3D tương tác
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Thuỷ điện Sơn La - Lễ đón nhận huân chương lao
động độc lập hạng nhất kỷ niệm hoà lưới điện hơn 100.000 tỷ KW/h
- Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang
- Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử”
- Carnaval Hạ Long 2016
- Lễ công bố quyết định của Thủ tướng chính phủ công nhận TP Cẩm Phả
hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2018.
- Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành con đường hạnh phúc
- Lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng khu mỏ Cẩm Phả
- Lễ đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới và công bố Nghị quyết của
UBTVQH thành lập thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Chương trình Tôi yêu Hạ Long 2014
- Tri ân khách hàng kỷ niệm 139 năm lịch sử Bia Sài Gòn
- Hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2014
- Hội nghị khách hàng khu vực Quảng Ninh.
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- Chương trình Bia Sài Gòn – Chào Hạ Long 2013
- Lễ Công bố Quy hoạch tổng thể cao nguyên đá Đồng Văn
- Sự kiện carnaval Hạ Long 2013.

CARNAVAL
HẠ LONG
2016
Địa điểm tổ chức
Thời gian
Quy mô

: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
: Ngày 30/04/2016
: Cấp Quốc gia

2019
2017
2016
37

38

LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU
HUYỆN NÔNG THÔN MỚI VÀ
CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA
UBTV QUỐC HỘI VV THÀNH
LẬP THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH

Địa điểm tổ chức:
Sân vận động, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh
Quy mô:
Cấp thị xã
Thời gian:
Ngày 24/04/2015
Đơn vị chủ trì:
UBND Thị xã Đông Triều
39
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CHƯƠNG TRÌNH
NGHỆ THUẬT
“BẢN HÙNG CA
BẤT TỬ”
Địa điểm tổ chức
Thời gian
Quy mô
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: Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô
: Ngày 24.07.2017
: Cấp Quốc gia

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM
NGÀY HOÀN THÀNH
CON ĐƯỜNG
HẠNH PHÚC
TỈNH HÀ GIANG
Địa điểm tổ chức:
Sân xi măng, thành phố Hà Giang
Thời gian:
Ngày 20/03/2015
Đơn vị chủ trì:
Sở VHTT&amp: DL Hà Giang

2015
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LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM
NGÀY GIẢI PHÓNG
KHU MỎ CẨM PHẢ
TỈNH QUẢNG NINH
Địa điểm tổ chức:
Sân vận động, Tp Cẩm
Phả, Quảng Ninh
Thời gian:
Ngày 22/04/2015
Đơn vị chủ trì:
UBND thành phố Cẩm Phả
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TÔI YÊU
HẠ LONG
I THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Địa điểm tổ chức:
Tại Quảng trường Hoàng Quốc Việt,
Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian:
Ngày 02/05/2014
Đơn vị chủ trì:
UBND Tỉnh Quảng Ninh; Tổng công ty cổ
phần Bia, Rượu- NGK Sài Gòn
Số lượng khán giả:
Hơn 10.000 người
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2014

II QUY MÔ

CHƯƠNG TRÌNH
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III
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Tin tức & amp; hình ảnh trước, sau sự kiện được
nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin cũng
như dành những lời khen ngợi, đánh giá cao về
công tác tổ chức cũng như quy mô chương trình:
Báo VnExpress, Vietnamnet, Dân trí, Tin tức online, Giadinh.net.vn, Tin nhanh Việt Nam và thế
giới, Đài truyền hình Quảng Ninh, báo Hải Phòng,
báo Bắc Ninh, báo Quảng Ninh, VOV Giao thông
Hà Nội, VOV giao thông Quảng Ninh...
Số lượng khán giả xem trực tiếp: 10.000 người
Số khán giả xem qua truyền hình: xấp xỉ 1 triệu
lượt người xem

TRI ÂN KHÁCH HÀNG
KỶ NIỆM 139 NĂM LỊCH SỬ
BIA SÀI GÒN KHI VỰC
ĐÔNG BẮC BỘ

Khách mời VIP: Lãnh đạo sở/ban ngành tỉnh Phú Thọ. Các ban nghiệp vụ Tổng
công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, Côn ty CPTM Bia Sài Gòn - Đông Bắc, Công ty
CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ
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I

2013
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II
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III

Tin tức & hình ảnh trước, sau sự kiện được nhiều cơ quan thông tấn,
báo chí đưa tin cũng như dành những lời khen ngợi, đánh giá cao về
công tác tổ chức cũng như quy mô chương trình: VnExpress, Dantri,
Vietnamnet, Tintuconline, Ngoisao.net, báo Quảng Ninh, báo Bắc
Ninh, Hải Dương, Hà Nội, VOV Giao thông Hà Nội, radio Quảng
Ninh, Truyền hình Quảng Ninh
Số lượng khán giả xem trực tiếp: 10.000 người
Số khán giả xem qua truyền hình: xấp xỉ 1 triệu lượt người xem

52

SỰ KIỆN CÔNG BỐ
QUY HOẠCH TỔNG THỂ
CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
I THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Địa điểm tổ chức:
Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội
Thời gian: Ngày 11/04/2013
Đơn vị chủ trì: UBND Tỉnh Hà Giang
Tổng công ty cổ phần Bia, Rượu- NGK Sài Gòn
Số lượng khán giả: Hơn 1000 người
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II QUY MÔ

CHƯƠNG TRÌNH

III HIỆU QUẢ

TRUYỀN THÔNG
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Sân khấu gần 350m; Số màn hình LED sử dụng: 90m2
Khách mời VIP: Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân,
Bộ trưởng các Bộ; Đại sứ quán các nước tại Việt Nam;
Giáo sư, Nhà sử học đầu ngành.
Khách mời tham sự: gần 1000 người trong đó có hơn 30
đầu báo lớn trong và ngoài nước
Số lượng diễn viên tham gia: 50 diễn viên chuyên nghiệp,
30 diễn viên là các nghệ nhân địa phương
Tin tức & hình ảnh trước, sau sự kiện được nhiều
cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đưa tin
(30 đầu báo lớn đến tham dự sự kiện)
Số lượng khách đến thăm quan Cao nguyên đá
Đồng Văn tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Số dự án thu hút đầu tư với Tỉnh Hà Giang và Huyện
Đồng Văn: ký kết thành công 20 dự án

SỰ KIỆN
CARNAVAL
HẠ LONG
2013

I THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Địa điểm tổ chức:
Tại Quảng trường Hoàng Quốc Việt,
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian: Ngày 27/04/2013
Đơn vị chủ trì: UBND Tỉnh Quảng Ninh
Số lượng khán giả: Hơn 10.000 người
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II QUY MÔ
CHƯƠNG TRÌNH
Sân khấu 850m², Số màn hình Led sử dụng: 338m²
Hệ thống khán đài : 10.000 chỗ ngồi
Số lượng diễn viên và nghệ sỹ tham gia: trên 3.500 diễn
viên, 24 khối diễn, 6 xe hoa mô hình lớn và 3 đoàn nghệ
thuật lớn đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào; 9 ca sĩ
người Quảng Ninh đã “thành danh” trong nền âm nhạc
Việt Nam như NSND Quang Thọ, Hồ Quỳnh Hương,
Ngọc Anh, Tuấn Anh, Hoàng Tùng, Hà Hoài Thu, Hoàng
Thái, Tô Minh Thắng và nàng dâu “đất mỏ” Tân Nhàn.

III HIỆU QUẢ
TRUYỀN THÔNG
Tin tức & hình ảnh trước, sau sự kiện được nhiều cơ
quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đưa tin
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
trong dịp nghỉ lễ vừa qua (27/4 – 1/5), đã có hơn 10
vạn lượt du khách đến Quảng Ninh, tăng 12% so
với cùng kỳ, trong đó có gần 7,5 vạn khách tham
quan Vịnh Hạ Long và trên 2,5 vạn du khách tham
dự chương trình Carnaval Hạ Long 2013.
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INTEGRATED MARKETING
COMMUNICATION CAMPAIGNS

THE HUE
OF
KAI GROUP

57

VẤN ĐỀ

Là đơn vị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và du lịch tại
thành phố Huế, công ty TNHH Đông Á thuộc Kai Group có
nhu cầu xây dựng một dự án truyền thông xã hội quảng
bá du lịch thành phố Huế. Cố đô Huế mang trong mình
kho tàng lịch sử văn hóa cùng vẻ đẹp thiên nhiên hiếm
có. Chiến dịch truyền thông cần quảng bá cảnh quan và
con người, làm nổi bật tiềm năng du lịch và truyền cảm
hứng cho việc gìn giữ và phát huy các giá trị nơi đây,
đồng thời tạo nền tảng để quảng bá các dự án khác của
công ty trong tương lai.

GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG

Xác định mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Aplus
lựa chọn phương án xây dựng Fanpage cộng đồng phi lợi
nhuận mang tên The Hue of Huế. Nguyên liệu truyền thông
chính là vẻ đẹp của cảnh quan và con người cùng những
giá trị văn hóa nơi đây. Fanpage The Hue of Huế tập hợp
các sản phẩm video, bài viết và hình ảnh sản xuất bởi Aplus
hoặc được đóng góp bởi cộng tác viên nhằm tiếp cận tới
đông đảo công chúng, thu hút khách du lịch trong nước và
quốc tế.

HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH
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The Hue of Huế trở thành một trong những Fanpage nhận
được nhiều khen ngợi tích cực nhất từ cộng đồng cũng như
các cơ quan ban ngành địa phương, được đông đảo độc
giả yêu thích và đón nhận. Fanpage hiện có hơn 80,000
lượt theo dõi, các highlight video sản xuất bởi Aplus đạt
gần 2.000.000 lượt xem cùng vô số phản hồi tích cực.
The Hue of Huế

DIGITAL AD
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VẤN ĐỀ

Levi’s một thương hiệu nổi tiếng
về trang phục jeans nguyên bản
và chuẩn mực. Các thiết kế được
Levi’s không ngừng đổi mới và sáng
tạo phù hợp với mọi vóc dáng, mọi
phong cách dành cho các tín đồ thời
trang. Vì vậy các hoạt động truyền
thông marketing cũng luôn cần đổi
mới và sáng tạo, và nhãn hàng muốn
liên tục làm mới cách tiếp cận khách
hàng. Levi’s đặt kỳ vọng hình ảnh
thương hiệu phủ rộng đến đối tượng
khách hàng ở tất cả lứa tuổi, phụ nữ,
nam giới, là những người trẻ tuổi,
hoặc người đã có gia đình….

GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH
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Levi’s muốn tiếp cận đến tất cả mọi
người thông qua 2 chiến dịch Holiday
Gift và tăng nhận diện thương hiệu
với KOL Sơn Tùng MTP. Xác định mục
tiêu tăng độ nhận diện thương hiệu
cho nhãn hàng, Aplus đã đảm nhận
một phần của Digital Marketing và sử
dụng 1 kênh rất hiệu quả đó chính
là Mạng hiển thị Google nhằm tăng
lưu lượng truy cập website, phủ sóng
rộng, nâng cao nhận diện thương hiệu
tới khách hàng và gia tăng doanh số
cho thương hiệu.

Chiến dịch Mạng hiển thị Google:
Holiday Gift và Sơn Tùng MTP đã
có hơn 10 triệu lượt hiển thị, thu hút
được gần 40.000 lượt truy cập website
chỉ trong vòng 3 tuần. Chiến dịch đã
giúp tăng nhận diện thương hiệu, thu
hút được đông đảo sự quan tâm của
những người mua sắm tiềm năng.

PARTNER

ECLIPS
Chúng tôi là ai?  
Eclips Pictures là công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực media bao gồm các mảng
chính như:
Quay phim/ Chụp ảnh/ Visuals Effect/ VJ/ Biên kịch/
VFX/ 3D Animation… với đội ngũ nhân sự có trình độ
kỹ thuật và kinh nghiệm cao trên thị trường.
Eclips Pictures tự hào là đơn vị luôn đồng hành
cùng các công ty truyền thông mang đến giải pháp
tốt nhất cho các khách hàng. Cho đến nay sau 8
năm hoạt động, chúng tôi luôn là địa chỉ tin cậy của
các nhãn hàng lớn như Heineken, Tiger, Budweiser,
Canifa, Goldwell, Ecopark, TH True Milk, Hoà Phát,
Vietinbank, BIDV, VP Bank…
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Các sản phẩm EP đã thực hiện luôn làm vừa
lòng khách hàng cũng như đạt được nhiều
thành tựu và phù hợp với thị hiếu của phần
đông khán giả Việt.
Bên cạnh đó, chúng tôi luôn tìm tòi và áp dụng
các kiến thức mới nhất của công nghệ điện ảnh
thế giới để mang đến những sản phẩm tiếp cận
gần hơn với xu hướng quốc tế.
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Thời gian:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017

HEINEKEN
COUNTDOWN
64

Địa điểm:
Hà Nội
Vai trò:
Visual Artist - Livecam - Aftermovie - Nhiếp ảnh

Thời gian:
Tháng 9/2015 - 12/2015
Địa điểm:
Vinh - Hải Phòng - Hà Nội

TIGER
UNCAGE

Vai trò:
Visual Artist - Livecam - Aftermovie - Nhiếp ảnh
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Thời gian:
13/10/2015
Địa điểm:
Trung tâm Hội nghị Quốc gia

LEGEND
CONCERT
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Vai trò:
Visual Artist - Livecam - Aftermovie - Nhiếp ảnh

ĐÊM NHẠC
KENNYG VP BANK
TẠI VIỆT NAM

Thời gian:
Tháng 9/2015 - 12/2015

ARMIN VANBUUREN
TOP DJS EDM PARTY

Địa điểm:
Vinh - Hải Phòng - Hà Nội
Vai trò:
Visual Artist - Livecam - Aftermovie - Nhiếp ảnh
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Tháng 27/03/2016

STEVEAOKI
TOP DJS EDM PARTY
68

Ecopark
Vai trò:

Tháng 6/2016

DA NANG
ELECTRONIC CARNIVAL

Vai trò:
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Thời gian:
Tháng 6/2016

KỶ NIỆM 20 NĂM
VINAPHONE
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Địa điểm:
Hà Nội
Vai trò:
Visual Artist - Livecam - Aftermovie - Nhiếp ảnh

Thời gian:
Tháng 7 và tháng 8 năm 2016

CHUỖI SỰ KIỆN CỦA
VIETINBANK

Địa điểm:
Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh
Vai trò:
Visual Artist - Livecam - Aftermovie - Nhiếp ảnh
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Thời gian:
2015 - 2016

LEGEND CONCERT MB BANK CONCERT BONEY M IN VIỆT NAM
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Địa điểm:
Hà Nội
Vai trò:
Visual Artist - Livecam - Aftermovie - Nhiếp ảnh

LEGEND CONCERT MB BANK CONCERT MODERN TALKING IN VIỆT NAM

Thời gian:
Tháng 11/2016
Địa điểm:
Trung tâm Hội nghị Quốc Gia
Vai trò:
Visual Artist - Livecam - Aftermovie - Nhiếp ảnh
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Tháng 11 và 12/2016

Vai trò:
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THIẾT BỊ
TRÌNH CHIẾU

QUANTITY
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Tại Việt Nam, chúng tôi là đơn
vị đầu tư hệ thống thiết bị trình
chiếu 3D Mapping số 1 trên thị
trường, đồng thời là đối tác chiến
lược của Hexogon Singapore đây là doanh nghiệp thuộc top
đầu thế giới về công nghệ trình
chiếu ánh sáng và là số 1 trong
lĩnh vực này tại Châu Á.
Chúng tôi hoạt động với phương
châm: khai sáng văn minh công
nghệ, mang những tầm vóc kỹ
thuật của thế giới đến với người
Việt và cung cấp những trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời nhất cho
khách hàng.
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