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HỒ SƠ NĂNG LỰC



Chúng tôi tin rằng không cây đại thụ nào

tồn tại bền vững mà không bắt đầu từ một

hạt giống tốt (ý tưởng kinh doanh) và quá

trình kiên trì vun trồng (vận hành và phát
triển) phù hợp.

Xây dựng một thương hiệu giá trị bền vững

vượt sóng gió thương trường cũng không

nằm ngoài tiến trình đó.

Và tất cả những gì môt thương hiệu cần là

người đồng hành cam kết lâu dài có trình độ

và thấu hiểu cùng xây dựng, chứ không chỉ

là một đối tác trong ngắn hạn.

- Phượng Vũ, Người sáng lập.

“GIEO TIẾNG NGỌT LÀNH.



LỢI ÍCH

THƯƠNG HIỆU VŨ 

MANG LẠI LÀ GÌ?

THUONG HIEU VU CREDENTIAL



1. LUÔN GIỮ UY TÍN. 
Không bao giờ dừng lại ở việc “bán ý tưởng” rồi quay lưng khi kết thúc chiến dịch.

Vì chúng tôi định vị là đối tác dài lâu cho mọi khách hàng.

Uy tín và đạo đức nghề nghiệp là giá trị cam kết tại Thương Hiệu Vũ.

2. LÀM VIỆC TRỰC TIẾP CÙNG FOUNDERS.
Mọi yêu cầu từ khách hàng đều trực tiếp tiếp nhận bởi đội ngũ sáng lập

Thương Hiệu Vũ.

Mọi đóng góp đến khách hàng đều trực tiếp xuất phát từ đội ngũ sáng lập 

Thương Hiệu Vũ.

Không có ngoại lệ.

Không có rào cản nào.

3. LUÔN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ.
Chúng tôi khởi động mọi chiến dịch bằng công nghệ phân tích dữ liệu làm nền tảng.

Phương pháp khoa học tiếp thị bước đến và thúc đẩy đam mê sáng tạo của chúng tôi 

thăng hoa.



GẶP GỠ CÁC THÀNH VIÊN

THƯƠNG HIỆU VŨ

THUONG HIEU VU CREDENTIAL



ANH TRẦN

Trợ lý Giám đốc
Nghệt thuật

TRÚC VŨ

Đồng sáng lập / 
Chuyên Chiến lược

Nội dung

PHƯỢNG VŨ

Sáng lập / 
Chuyên Chiến lược

Thương hiệu

HÙNG VŨ

Chuyên viên
Thiết kế đồ hoạ

AN TỐNG

Giám đốc
Nghệ thuật

BÌNH PHẠM BÁCH PHAN DUNG ĐỖ

Quản lý dự ánChuyên gia
Thực thi Chiến
dịch Kích hoạt
thương hiệu

Nhà sản xuất
Âm Nhạc

THU PHẠM

Chuyên gia Quản trị
Khủng hoảng

DENIS KONDOPOULOS

Chuyên gia
Kỹ thuật số



THÀNH VIÊN CỐT LÕI

THUONG HIEU VU CREDENTIAL



Một cô gái Sài Gòn hiện đại, năng động, trẻ trung 
và cởi mở.  Cô có niềm đam mê mãnh liệt vào gầy 
dựng và thổi hồn vào các Thương Hiệu trong lĩnh 
vực mình yêu thích.

Tốt nghiệp Đại học Hoa Sen Sài Gòn năm 2008, 
Phượng gia nhập vào đội ngũ marketing của các 
tập đoàn dịch vụ lớn tại Việt Nam như Đông
Phương Group với dự án The Adora, Capella 
Entertainment với dự án Riverside Palace, Air360 
Sky Bar, Salinda Resort Phu Quoc Island…Chỉ sau 
vài năm, cô đã sẵn sàng cho vị trí Giám đốc Khách
hàng tại QUO, Giám đốc Marketing ở SOHY Sky 
Lounge & Dining và Giám đốc Marketing Minera 
Hot Springs Binh Chau, Seava Ho Tram. Lăn lộn
trải nghiệm thực tiễn ngành marketing trong
nước giúp cô hiểu rất rõ thị trường Việt Nam 
nhưng phong cách làm việc chuẩn mực của
Phượng bài bản và mang tầm quốc tế.

Tiếp tục học hỏi không ngừng ở ĐH Western 
Sydney (Úc), trường doanh nhân PACE, cộng với 
kinh nghiệm làm việc đã giúp cô gái trẻ xác định 
hướng đi chính xác cho tâm hồn mình ở Thương 
Hiệu Vũ, là hỗ trợ hết sức các công ty vừa và nhỏ 
ở Việt Nam quản trị thương hiệu bài bản và 
chuyên nghiệp nhất.

“PHƯỢNG VŨ
CHUYÊN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU



Trúc là người luôn biết cách diễn đạt điều mình muốn bằng

những thông điệp gãy gọn, sâu sắc và “bắt tai”. Sau thành

tích học sinh giỏi Văn quốc gia ở các năm phổ thông, cô

tốt nghiệp loại xuất sắc ĐH Báo chí Sài gòn năm 99, là Biên

tập viên với nhiều chương trình trên các kênh truyền hình

HTV.

19 năm trong nghề báo giúp cô có cái nhìn đa chiều về

cuộc sống và học cách diễn tả chúng bằng

ngôn ngữ hình ảnh âm thanh. Không dừng lại, cô

tiếp tục học hỏi xuất sắc chương trình Thạc sĩ

quản trị Truyền thông của ĐH Stirling (Anh quốc) và tìm

được một hướng đi mới tại Thương Hiệu Vũ, 

nơi kết hợp kỹ năng sẵn có của một người làm truyền

thông trong nước và kiến thức truyền thông quốc tế phục

vụ cho doanh nghiệp Việt Nam. 

Quá trình Thiền tập và Làm mẹ giúp Trúc hiểu thêm tâm lý 

con người và nhờ đó tăng thêm chiều sâu và cả chiều rộng

ở những nội dung mà cô sáng tạo. Với quan điểm cởi mở và

sự từng trải của một phụ nữ, Trúc là “tài nguyên” tuyệt vời

nhất của công ty trong việc xây dựng nội dung thương

hiệu thành công cho khách hàng.

“TRÚC VŨ
CHUYÊN CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG



“ AN TỐNG
GIÁM ĐỐC NGHỆ THUẬT

Hãy cho An Tống một vấn đề phức tạp và
thêm một chút thời gian ngẫm nghĩ, bạn sẽ
thấy cách mà anh ấy đơn giản hóa chúng
bằng góc nhìn đầy sáng tạo, và cho ra những
giải pháp hình ảnh hiệu quả đến bất ngờ. 

Với tư duy thẩm mỹ sắc bén được trui rèn
qua 14 năm với hơn 50 dự án lớn nhỏ từ trong
nước đến quốc tế, giữ vai trò Giám Đốc
Nghệ Thuật tại các doanh nghiệp trong nước
và đa quốc gia - nổi bật nhất tại QUO Global 
từ năm 2012 - 2017, cùng màu sắc cá tính tươi
trẻ, lạc quan và đầy chân thành, An Tống
luôn là một nhân vật không thể thiếu trong
những dự án đòi hỏi cao về mặt hình ảnh.

"Được tạo ra những ý tưởng khác biệt cho
những vấn đề bình thường" là hạnh phúc
trong công việc mà An Tống luôn hướng đến
mỗi ngày. Với Thương Hiệu Vũ, sự bình tĩnh, 
điềm đạm của An Tống là nhân tố thúc đẩy
sự sáng tạo từ bên trong cho mọi thành viên
trong đội ngũ và cho mọi khách hàng.

“



Là Chuyên gia Tiếp thị Công nghệ số trên 20 năm, kinh

nghiệm của Denis trải dài khắp các thị trường, trong đó

ở Việt Nam. Anh hợp tác với đội ngũ chúng tôi từ năm 

2014 và là người tận tâm hết mực, luôn thực hành kim

chỉ nam “tập trung tất cả vào hiệu quả công việc”. Anh

sẵn sàng bỏ hàng giờ để thuyết phục bạn chấp thuận

thay đổi 1 chi tiết dù nhỏ nhất nhưng theo anh sẽ tạo 

nên thay đổi lớn trong chiến dịch của bạn – là một kiểu 

người sâu sắc nhất mà bạn từng gặp. Đặc biệt với 

network rộng lớn của anh trong ngành công nghệ có

những “ông lớn” như Google, Facebook... giúp khách 

hàng luôn được cập nhật công nghệ 

mới nhất. 

(MBA, Chartered IT Professional, Chartered Marketer, 

Chartered Engineer, Google Certified (search, display, 
mobile, video, shopping). Microsoft, Google, IBM, Epson, Star, 

Acronis Partner

“DENIS KONDOPOLOUS
CHUYÊN GIA KỸ THUẬT SỐ



CÁC DỊCH VỤ

THUONG HIEU VU CREDENTIAL
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CÁC DỊCH VỤ

NHÓM 1

CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH

THUONG HIEU VU CREDENTIAL
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CÁC BƯỚC TẠO DỰNG
CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU



CÁC BƯỚC TẠO DỰNG
CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU



CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG TÍCH HỢP
CẤU TRÚC



CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG TÍCH HỢP
QUY TRÌNH



CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG
QUY TRÌNH
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CÁC DỊCH VỤ

NHÓM 3:

GÓI DUY TRÌ TIẾP THỊ

THUONG HIEU VU CREDENTIAL
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CÁC DỊCH VỤ

GÓI DUY TRÌ TIẾP THỊ



KHÁCH HÀNG

THUONG HIEU VU CREDENTIAL





KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

VÀ

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

THUONG HIEU VU CREDENTIAL



2014 – 2016: SALINDA RESORT PHU QUOC ISLAND, VIETNAM
Hạng mục: Chiến dịch ra mắt thương hiệu mới, kế hoạch và triển khai
truyền thông tích hợp 1 năm

2016 – 2017: THE MYST HOTEL DONG KHOI, VIETNAM
Hạng mục: Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

2017 – 2018: SOHY SKY LOUNGE & DINING, CENTEC TOWER ROOFTOP, 
VIETNAM
Hạng mục: Chiến dịch ra mắt thương hiệu mới, kế hoạch và triển khai
truyền thông tích hợp 1 năm, sản xuất các ấn phẩm truyền thông

2018 – 2021: MINERA HOT SPRINGS BINH CHAU, VIETNAM 
Hạng mục: Nghiên cứu thị trường, chiến lược thương hiệu, xây dựng
bộ nhận diện thương hiệu, chiến dịch ra mắt thương hiệu mới, kế
hoạch và triển khai truyền thông tích hợp 1 năm, sản xuất TVC, ấn
phẩm truyền thông

2018 – 2020: SEAVA HO TRAM BEACH RESORT, VIETNAM
Hạng mục: Nghiên cứu thị trường, chiến lược thương hiệu, xây dựng
bộ nhận diện thương hiệu, chiến dịch ra mắt thương hiệu mới, kế
hoạch và triển khai truyền thông tích hợp 1 năm



ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

THUONG HIEU VU CREDENTIAL





BẠN MUỐN HIỂU RÕ HƠN VỀ CHÚNG TÔI?
HÃY THEO DÕI CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG DƯỚI ĐÂY ĐỂ CẬP NHẬT 
NHỮNG NỘI DUNG THÚ VỊ HÀNG TUẦN NHÉ!



WWW.THUONGHIEUVU.ASIA

http://www.thuonghieuvu.asia/


Tất cả các ý tưởng, thiết kế và khái niệm liệt kê chi tiết trong bản kế 
hoạch này, được phát triển độc quyền bởi THƯƠNG HIỆU VŨ và được quý 

công ty giữ làm quyền sỡ hữu và có tính chất độc quyền. Những ý tưởng và 

khái niệm này vẫn thuộc về tài sản của THƯƠNG HIỆU VŨ. 
Về mặt này, kính mong quý khách hàng tôn trọng các quyền sở hữu của 

chúng tôi đối với nội dung của đề xuất này và tránh mọi việc sử dụng, sao 

chép hoặc tiết lộ nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đánh 
giá kế hoạch đề xuất này. Vui lòng không sử dụng trái phép, sao chép hoặc 

tiết lộ những ý tưởng và khái niệm này ở bất kỳ khía cạnh nào.


