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KHÁC BIỆT
Các sản phẩm của
Buildshow Việt Nam cam kết
làm hài lòng cả những
khách h à n g kh ó tín h b ởi
chất lượng sản phẩm tốt
nhất

TẬN TÂM
Chúng tôi tự hào đem đến
cho khách hàng những dịch
vụ tốt nhất, với giá trị bền
vững và mối quan hệ hợp
tác phát triển lâu dài và hiệu
quả

NÂNG TẦM
Chúng tôi làm được việc đó dựa
trên những nghiên cứu về các
tiêu chuẩn kinh doanh và truyền
thông của những tập đoàn, doanh
nghiệp hàng đầu trên thế giới, và
mong muốn đưa những tiêu
chuẩn đó áp dụng tại Việt Nam
một cách hiệu quả nhất.

THẤU HIỂU
Trải qua thời gian phát triển, đội ngũ
của chúng tôi đã và đang kết hợp với
các đối tác uy tín, ngày một cố gắng
phát triển không ngừng những dịch
vụ về truyền thông, tiếp thị và xây
dựng thương hiệu mang tính chuyên
nghiệp được chuẩn hóa ở mức độ
cao

GIỚI THIỆU
Buildshow Việt Nam cung cấp
cho khách hàng những giải
pháp truyền thông hiệu quả nhất.
Chúng tôi đem đến những dịch
vụ về tư vấn chiến lược truyền
thông, phát triển thương hiệu
sản phẩm, xây dựng và tối ưu
hóa thương hiệu doanh nghiệp.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Trở thành Công ty đi đầu trong lĩnh
vực Truyền thông xây dựng
Kết nối người tiêu dùng đến các nhãn hàng,
chuyên gia.
Giúp các cá nhân tham gia cộng đồng BuildShow
có kênh truyền thông cá nhân hiệu quả.
Giúp chủ nhân ngôi nhà làm chủ được vật liệu của
mình và phương pháp xây dựng khoa học, độ bền
cao.
Đưa nhà hiệu suất cao đến nhiều người Việt Nam.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
11 NHÂN SỰ
03 NGƯỜI

Host,
chuyên gia
xây dựng

02 NGƯỜI

Host phụ
trách truyền
thông, mạng
xã hội

03 NGƯỜI

Nhân sự
quay, dựng
Videos

01 NGƯỜI

Hỗ trợ
công nghệ,
phần mềm

Back Office (Nhân Sự, Hành Chính Kế Toán): 02 người
Kỹ thuật hậu kỳ:
- Video khung hình tỉ lệ 16:9
- Thời lượng: 10 - 15 phút
- Chất lượng hình ảnh: 4K - 30fps

NĂNG LỰC THIẾT BỊ

DỊCH VỤ CUNG CẤP

TRUYỀN THÔNG
TỔNG THỂ

SẢN XUẤT PHIM
DOANH NGHIỆP

BOOKING
QUẢNG CÁO

SẢN XUẤT CHƯƠNG
TRÌNH TRUYỀN
HÌNH THỰC TẾ

SẢN XUẤT HÌNH
ẢNH, TVC/
CLIP VIRAL

THIẾT KẾ
NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU

Công ty Cổ phần Truyền thông BuildShow
Việt Nam hân hạnh là đơn vị đồng hành
cùng các Tổ chức Doanh nghiệp trong các
chiến lược truyền thông tổng thể, nâng cao
giá trị thương hiệu.

TRUYỀN
THÔNG
TỔNG THỂ
Marketing tổng thể được hiểu đơn giản là quá trình lên kế
hoạch truyền thông doanh nghiệp và thực thi kế hoạch đó
một cách trọn vẹn và toàn diện. Bao gồm :
Marketing truyền thống và Marketing online
LỢI ÍCH
Tăng hiệu quả truyền
thông đa kênh

Tiếp cận khách hàng tiềm
năng

Nâng cao giá trị thương
hiệu

Tối ưu doanh thu, lợi
nhuận

Khi nào doanh nghiệp cần
marketing tổng thể?

Khi doanh nghiệp mới thành lập
Khi doanh nghiệp cần bứt phá thị trường
Khi doanh nghiệp cần củng cố vị trí trên thị trường

BOOKING

QUẢNG CÁO

Booking quảng cáo chính là thuê các hình thức quảng cáo của
báo điện tử, báo giấy, báo online… Tức là bạn thuê các không
gian hay viết bài trên các phương tiện truyền thông như truyền
hình, phát thanh, báo giấy, báo mạng hay các trang mạng xã
hội (youtube, google, tiktok, facebook…) để quảng cáo sản
phẩm của mình

DỊCH VỤ
Booking PR: đăng bài viết PR lên
các báo điện tử, báo giấy, tạp chí,
trang tin
Booking quảng cáo truyền hình:
đưa các TVC, phim giới thiệu doanh
nghiệp, tin tức về hoạt động,… lên
sóng các kênh truyền hình
Booking quảng cáo radio: VOV1,2,3,
VOV Giao thông; Zone FM...
Booking quảng cáo Social Media:
Facebook Ads, Google Ads,
YouTube Ads

LỢI ÍCH
Dễ dàng đạt được mục tiêu
truyền thông nhờ cộng hưởng
sức mạnh từ tiếng nói thứ ba
Xuất hiện trên các phương tiện
Digital một cách đồng bộ và
hiệu quả
Tối ưu hoá thông điệp mà
doanh nghiệp muốn truyền tải,
thu hút sự quan tâm của độc
giả tới Doanh nghiệp của bạn

Sản xuất Hình ảnh, TVC/ Clip Viral

TVC quảng cáo là cụm từ viết tắt của
(Television Commercials). Một loại hình
quảng cáo bằng hình ảnh, giới thiệu về
những sản phẩm thương mại,hay một sự
kiện nào đó được phát sóng trên hệ
thống truyền hình.

DỊCH VỤ CUNG CẤP
•

Quảng cáo truyền hình – TVC
Ads

•

Quảng cáo trực tuyến – TVC
Online

•

Quảng cáo tuyển dụng

•

TVC quảng cáo truyền thông
nội bộ

•

Quảng cáo 3d

TỈ LỆ CHUYỂN ĐỔI CAO
90% khách hàng sẽ xem video
quảng cáo trước khi quyết định
mua hàng
1 Phút - Có đến hàng trăm giờ
video được đăng tải lên youtube
Mỗi giây - Có đến hơn hàng chục
triệu lượt xem và chia sẻ video
trên mạng xã hội.

PHIM DOANH NGHIỆP
Phim doanh nghiệp (hay Phim tự giới thiệu doanh
nghiệp) là một đoạn phim ngắn để các doanh nghiệp có
thể tự giới thiệu về mình một cách đầy đủ, trực quan và
sinh động nhất. Với thời lượng từ 3 – 5 phút, phim doanh
nghiệp sẽ truyền tải đầy đủ những thông tin của doanh
nghiệp gồm quy mô, lịch sử, quá trình phát triển, sản
phẩm, dịch vụ,… Qua đó giúp khách hàng, đối tác hiểu rõ
hơn về doanh nghiệp, từ đó gia tăng sự tin tưởng đối với
doanh nghiệp.

Thể hiện sự chuyên nghiệp
Tiếp cận Khách hàng nhanh chóng
Gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem
Bắt kịp thời đại
Tạo thương hiệu riêng cho doanh nghiệp
Có cơ hội hợp tác với các khách hàng tiềm năng
Thu hút được các ứng viên tài năng

SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH

TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ
Sản xuất chương trình truyền hình là một phân đoạn sáng tạo và thực hiện
sản xuất nội dung, dự định phát sóng trên các nền tảng. Chương trình truyền
hình thường là một nội dung có giới hạn về thời gian, mỗi chương trình được
phát sóng trên vào một khung giờ định sẵn. Những nội dung này cần tuân thủ
quy định về chủ đề và phạm vi để được phép phát sóng lên sóng truyền hình địa
phương hoặc quốc gia.

Talkshow

Gameshow

Bản tin

Phim truyện

Truyền hình trực tiếp

Phim sitcom
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+Tên thương hiệu, Slogan, Logo,
namecard, phong bì thư, tiêu đề thư,
hóa đơn, bìa sổ, bìa đĩa, thư mời, thiệp
chúc mừng….
+Biển công ty, biển ngang, biển dọc,
quầy lễ tân, backdrop, standee, biển
phòng ban, biển chỉ dẫn, biển quảng
cáo ngoài trời….
+Đồng phục công sở, đồng phục lao
động, áo thun, mũ nón, quà tặng, cặp
tài liệu, túi xách, bút, sổ…
+Website doanh nghiệp, Hồ sơ năng
lực, Catalogue, Brochure, tờ rơi, gian
hàng triển lãm.

Lợi ích

Thích nghi với
các xu hướng
mới trên thị
trường

Chuyên nghiệp
hóa thương
hiệu

Thể hiện rõ nét lĩnh
vực, ngành nghề và
giá trị thương hiệu
theo đuổi

Thu hút khách
hàng tiềm
năng
Xây dựng lòng
tin từ khách
hàng và đối tác

Gây ấn tượng
mạnh mẽ tới nhận
thức của khách
hàng về thương
hiệu

THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Bộ nhận diện thương hiệu là tập hợp của những dấu hiệu hữu hình
nhận biết thương hiệu của doanh nghiệp, cá nhân,… Bao gồm các tài
liệu, mẫu biểu, vật dụng đại diện cho doanh nghiệp

CASE
STUDIES

TOYOTA
Thực hiện bộ ảnh ra mắt sản
phẩm xe hơi: Toyota Veloz
(2022), Toyota Rush (2021),
Toyota Avanza (2022), Toyota
Corolla Cross
(2020,2021,2022), Toyota
Camry (2022),...
Thực hiện TVC Quảng cáo
mang thông điệp: Cùng
Toyota chung tay hành động
vì “Tháng môi trường 2021”
Toyota Rush (2021), Toyota
Corolla Cross (2021), Toyota
Camry (2022),...

CASE
STUDIES

HONDA
TVC

Thực hiện bộ ảnh sản phẩm xe hơi:
Honda City RS (2022), Honda CRV(2022), Honda HR-V (2022),...
Thực hiện clip viral: Honda CR-V (2021),
Honda Accord (2021),...

CASE
STUDIES

TỌA ĐÀM - LIVESTREAM
BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI
15/10/2020

XU HƯỚNG LÀM ĐẸP AN TOÀN
Phát trực tiếp trên Fanpage bệnh viện
với 5.000 người xem trực tiếp và 16.000
người xem sau 3 ngày đăng tải.
Khách mời:
- Ông Mai Đức Chung – HLV trưởng đội
tuyển bóng đá nữ Việt Nam
- VĐV Hoàng Thị Loan – VĐV Đội tuyển
bóng đã nữ Quốc gia Việt Nam
- VĐV Phạm Hải Yến – VĐV Đội tuyển
bóng đã nữ Quốc gia Việt Nam
Link sự kiện:
https://www.facebook.com/benhviendali
euhanoi/videos/761547727961265

BỆNH VIỆN
DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
CHĂM SÓC VÀ BẢO
VỆ DA MÙA HÈ
Phát trực tiếp trên Fanpage bệnh
viện, website, kênh Youtube với
tổng 20.000 người xem trực tiếp
và 70.000 lượt xem sau 3 ngày
đăng tải
Link sự kiện:
https://dalieu.vn/livestream-ky-4ram-ma-dieu-tri-va-du-phong/

CASE
STUDIES

CHĂM SÓC DA NGƯỜI
CAO TUỔI MÙA COVID
Phát trực tiếp trên Fanpage bệnh
viện, website, kênh Youtube với tổng
20.000 người xem trực tiếp và
70.000 lượt xem sau 3 ngày đăng tải
Link sự kiện: https://dalieu.vn/huongtrinh-livestream-cho-lan-da-khoedep-an-toan-chu-de-ky-5-cham-soclan-da-nguoi-cao-tuoi-trong-muadich-covid-19/

CASE
STUDIES

VIETNAM
ROAD TRIP
Fouder, phát triển và quản trị kênh từ 2020
đến nay.Phát triển kênh từ 0 subs đến
37.000 subs
Link:
https://www.youtube.com/c/VietnamRoadTrip

CASE
STUDIES

HOA BAN
Đồng hành, xây dựng ý tưởng, nội dung kênh và
quản trị từ 2016 đến nay
Phát triển kênh từ 0 sub đến 2.780.000 subs
Link: https://www.youtube.com/c/HOABAN-TAN

CHUYÊN GIA | ĐỐI TÁC

Các đơn vị đồng hành cùng Buildshow Việt Nam

CẢM ƠN
QUÝ KHÁCH
BUILDSHOW Việt Nam
Hiểu rằng cần phải nỗ lực
hết sức mình để truyền
thông đến Khách hàng
những giải pháp Xây
dựng tối ưu, tiết kiệm và
hiệu quả nhất.

- XANH CỎ THÌ ĐẾN, NGÓI ĐỎ THÌ ĐI “Khi những người xây dựng mới
đ ế n , đ ó c h ỉ l à m ả n h đ ất c ỏ
hoang mọc xanh rì, sau khi xây
dựng lên công trình cao đẹp,
người xây dựng lại ra đi đến
những công trình mới.”

- LIÊN HỆ-

www.buildshow.vn

ADDRESS:17/46 ngõ 69 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng
Mai, Hà Nội
Studio: 84 Trịnh Đình Cửu, Định Công, Hoàng Mai, Hà
Nội
Studio: 84 Trịnh Đình Cửu, Định Công, Hoàng Mai, Hà
PHONE: 0876.91.1991
Nội
E-MAIL: Buildshowvietnam@gmail.com

