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Giới thiệu
Trước tiên, Công ty Cổ Phần truyền thông Shining Media xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành đạt.
Ngày nay, việc tổ chức Thương Hiệu và Truyền Thông không dừng lại ở khái niệm tổ chức thành công, hay ở từ hai từ tốt đẹp mà đòi hỏi phải có
sự khác biệt tới độ đột phá nổi bật. Chính điều này mới tạo lên mọi sức mạnh, sự lan tỏa đủ để “thắp sáng lên thương hiệu của bạn” trong thời
kỳ công nghệ 4.0.
Sự xuất hiện của Shining Media – mang đến những đột phá đầy kinh ngạc về Truyền Thông - Tổ Chức Sự Kiện tại Hải Phòng và vùng
Duyên hải Bắc Bộ. Shining Media – Chinh phục thị trường bằng những kịch bản giàu chất xám, thể hiện được “thông điệp duy nhất" mà khách
hàng mong muốn.
Trên nền tảng những giá trị đáng quý mang nét riêng biệt và độc đáo của mình, Shining Media tự hào đồng hành cùng các Doanh Nghiệp
đưa thương hiệu tỏa sáng tại thị trường Việt Nam.
Shining Media với đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, sáng tạo, giàu nhiệt huyết cùng đội ngũ lãnh đạo thân thiện, dày dặn kinh
nghiệm, từng điều hành các sự kiện quy mô lớn nhỏ chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm sự kiện, truyền thông vượt qua sự mong đợi.
Chúng tôi luôn cam kết sản phẩm theo tiêu chuẩn BYC:
+ Bùng nổ truyền thông trước, trong và sau sự kiện
+ Ý tưởng độc đáo và Sáng tạo trên xu hướng xã hội
+ Chi phí giá thành phù hợp nhất
Với 3 cam kết trên bạn sẽ thấy được sự khác biệt lớn đến từ các gói dịch vụ mà chúng tôi đem đến.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong trở thành đối tác lâu dài của các Doanh nghiệp!
Trân trọng !

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - TRIẾT LÝ KINH DOANH

Tầm nhìn:

Shining Media nỗ lực phấn đấu để trở thành một trong
những Công ty Tổ chức Sự Kiện và Truyền Thông hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh:

• Đối với Khách hàng
- Luôn đồng hành cùng khách hàng như một người bạn
- Đem hiệu quả kinh doanh đến cho khách hàng thông qua việc
Tổ chức các Sự Kiện và xây dựng Thương Hiệu qua truyền
thông số Digital Marketing thời kỳ 4.0
- Nâng hình ảnh thương hiệu của công ty bạn lên một tầm cao
mới.
- Cam kết về chất lượng dịch vụ sản phẩm
• Đối với nhân viên
- Tạo nên môi trường làm việc năng động, sáng tạo
- Có cơ hội để phát huy năng lực của bản thân
- Luôn đồng hành cùng nhân viên với mong muốn chia
sẻ kinh nghiệm cho các bạn có thể vừa học, vừa làm.

Triết lý kinh doanh:

- Chúng tôi luôn luôn lắng nghe để thấu hiểu được những nhu cầu của khách hàng
- Giải quyết các vấn đề một cách nhanh nhất
- Đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất cho Doanh nghiệp
- Theo thời gian, chúng tôi luôn gìn giữ những giá trị: Uy Tín - Chất Lượng - Độc Đáo

LĨNH VỰC KINH DOANH

Event
Sự kiện

Communication
Truyền thông
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Tổ Chức Sự Kiện
Tổ chức lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm là cơ hội khẳng định thương hiệu với khách hàng, khẳng định niềm
tin tươi sáng với nội bộ công ty. Vậy cần mọi cái đầu Marketing để tổ chức một
cách hiệu quả nhằm đạt được hai mục tiêu trên.
Chúng tôi khác biệt bởi:
- Mục tiêu sự kiện rõ ràng
- Thông điệp marketing mạch lạc
- Thiết kế truyền thông chuyên nghiệp chuẩn Quốc Tế
- Dòng chảy bài bản, chi tiết từ bài phát biểu tới lối dẫn được trau chuốt kỹ
lưỡng
- Điểm nhấn sự kiện tạo ra sự bùng nổ cảm xúc như những hoạt động nghệ
thuật độc đáo…
- Nhạc nền, bài hát viết riêng cho chủ doanh nghiệp
- Các hoạt động khác trong sự kiện được thiết kế riêng

Tổ chức khai trương

Các công ty, Spa, Shop quần áo – mỹ phẩm… khi
mới thành lập thường tổ chức lễ khai trương vừa để
đánh dấu ngày hình thành của công ty đồng thời giới
thiệu công ty, sản phẩm, dịch vụ tới mọi người.
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Tổ Chức Sự Kiện
Hội nghị khách hàng

- Để củng cố niềm tin khách hàng sau mỗi năm
cống hiến
- Phát huy thúc đẩy doanh số năm tiếp theo với
sức mạnh tiềm ẩn của khách hàng
- Ghi dấu ấn thương hiệu trong lòng khách hàng
qua mỗi năm cần có kịch bản hội nghị khách hàng,
đặc biệt điều này sẽ thành hiện thực khi hợp tác cùng
với Shining media
Hợp tác với chúng tôi bạn sẽ có:
- Đột phá doanh số theo sự kiện
- Những nụ cười thán phục từ khách hàng
- Những ấn tượng còn đọng mãi
- Bởi kịch bản được xây dựng từ những chuyên
gia thương hiệu, chuyên gia bán hàng. Nên ngày Hội
nghị khách hàng không chỉ là ngày hội tri ân mà còn
là buổi lễ phát động đăng ký kinh doanh, còn là một
buổi tạo động lực đánh thức sự hăng hái của khách
hàng.

Lễ ra mắt sản phẩm

Khái niệm tung ra sản phẩm mới còn khá xa lạ với nhiều doanh nghiệp Việt Nam.
Chính điều này đã cản trở họ trong việc phát triển, đưa ra sản phẩm mới vào thị trường,
để sản phẩm phát triển tốt hơn.
Nhưng giờ đây đã có Shining Media, bạn sẽ không còn phải lo lắng nữa.
Với đội ngũ chuyên gia đã có kinh nghiệm trên 20 năm nghiên cứu tung và tái tung sản
phẩm. Bạn có quyền an tâm về kịch bản ra mắt sản phẩm hoàn hảo.
Những ý tưởng độc đáo, đột phá tưởng như điên rồ tới những chi tiết chính xác sẽ tạo
nên mọi sự kiện chuẩn chỉ theo con mắt của nhà Marketer
Tổ chức ra mắt sản phẩm, chúng tôi coi trọng và ví nó như bệ phóng, phóng sản phẩm
vào thị trường với lực mạnh nhất, chi phí hợp lý nhất.
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Tổ Chức Sự Kiện
Tổ chức Team Building

Thời gian gần đây, loại hình hoạt động team building trở
thành dịch vụ du lịch “hot” nhất và được rất nhiều doanh nghiệp
sử dụng mong kết nối chặt chẽ các thành viên trong công ty.
Chính vì vậy, Shining Media đi đến mở rộng việc tổ chức Teambulding nhằm tạo sân chơi mới và liên kết các doanh nghiệp,
thành viên trong công ty

Tổ chức tiệc tất niên

Như một thông lệ, hàng năm, các công ty
tổ chức tất niên cho công ty cuối năm như
một nghi thức để ghi nhận và đánh dấu việc
kết thúc một năm và chuẩn bị bước sang một
năm mới với nhiều dự định và kế hoạch mới.
Một cách đơn giản, “tất” có nghĩa là xong,
“niên” có nghĩa là năm. “Tất niên” được hiểu
là kết thúc một năm, mang nhiều ý nghĩa tích
cực, góp phần quan trọng trong văn hóa giao
tiếp, gắn bó tình đoàn kết giữa con người với
con người, duy trì các mối quan hệ bền vững,
thông thường hầu hết các công ty tổ chức
tiệc tất niên cuối năm.
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Tổ Chức Sự Kiện
Lễ động thổ

Lễ khởi công động thổ là sự kiện không thể thiếu trước khi thi công công trình như
nhà máy, tòa nhà cao tầng, khu chung cư, khu đô thị… Để truyền thông đến các nhà
hàng, đối tác, các nhà đầu tư, báo giới biết đến các công trình, dự án sắp triển khai.
Đối với các công trình này rất cần sự tỉ mỉ, làm đúng chuẩn lễ khởi công để tránh gặp
rủi ro đảm bảo thành công của công trình, nhà thầu thi công an toàn, thu lại lợi nhuận
cao cho chủ doanh nghiệp.
Vấn đề thời tiết cũng rất quan trọng đến việc tổ chức lễ động thổ . Đối với vài chủ doanh
nghiệp thường quan niệm “Trời mưa thì thường mang lại may mắn cho công trình” . Vì
thế trước khi tổ chức lễ động thổ chúng tôi cũng rất cẩn thận trong vấn đề này.

Đám cưới Vip

Bạn muốn có một lễ cưới trọng đại
- Ấn tượng số 1
- Thực đơn số 1
- Ca sĩ, MC là các sao Showbiz
Như vậy là chưa hết chúng tôi còn làm hơn thế nữa. Bạn sẽ có chủ đề hôn lễ theo tên bạn hay theo
tên dự kiến của con bạn
- Mỗi 1 đám cưới là một ý tưởng độc đáo, sáng tạo để khách hàng thấy rằng đó thực sự mà một
ngày trọng đại của cuộc đời. Chắc chắn đến với chúng tôi khách hàng sẽ được hài lòng, và lưu giữ
những khoảnh khắc đó trong suốt quãng đời chung sống. Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức những đám
cưới vàng, bạc… Những đám cưới mà không chỉ bó hẹp trong một không gian của Trung tâm tiệc cưới
nào đó, mà quý khách sẽ được tổ chức những đám cưới hòa mình vào thiên nhiên hoặc nhưng đám
cưới được tổ chức ngoài trời với một phong cách Châu Âu hiện đại.
- Tất cả các trang trí phục vụ trong ngày trọng đại của khách hàng, được chúng tôi trang trí theo
chủ đề xuyên suốt của ý tưởng. Từ trang trí sân khấu, hội trường, đến cổng chào, phòng tân hôn và
thậm chí cả bàn thờ gia tiên. Bên cạnh đó chúng tôi là đơn vị cung cấp thiết bị có giá thành cạnh tranh
nhất, cũng hỗ trợ về chi phí cho khách hàng.
Cả hội trường sẽ hướng tới hai bạn:
- Chương trình nghệ thuật sẽ mang tên hai bạn
- Ca khúc ngợi đôi uyên ương cùng sáng tác riêng cho bạn
- Câu chuyện tình của bạn sẽ được kể theo một lối riêng.
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Hình ảnh một số sự kiện đã tổ chức
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Xây dựng Thương Hiệu cho Doanh nghiệp

- Sản xuất Clip, TVC quảng bá
hình ảnh cho các công ty
- Gói tư vấn tổng thể quảng bá thương hiệu:
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu;
Tư vấn Marketing Online - Offline
để đưa thương hiệu doanh nghiệp lên
tầm cao mới.
- Quay film, chụp hình, Flycam…

- Chiến lược quảng cáo Facebook marketing:
tăng like, chạy ads,…

- Quản lý Fanpage Facebook, Zalo, Website, Youtube…
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KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC

GIAO DỊCH THEO GIÁ CỦA BẠN

NHÀ ĐẤT AN PHÚ

Sang từ chất, Trọng từ Tâm

Chúng tôi hy vọng rằng sẽ là bạn đồng hành cùng với các Doanh nghiệp và cùng giúp đỡ nhau để phát triển.
Cảm ơn sự quan tâm của Doanh nghiệp dành cho Shining Media !
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99 Hoàng Thế Thiện, Hải An, Hải Phòng
0225.8832.806
0936.434.222
contact@shiningmedia.vn
www.shiningmedia.vn
shiningmedia.vn

