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CÁC HẠNG MỤC AZLOGO TƯ VẤN VÀ  
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014 
 

Azlogo cung cấp dịch vụ tư vấn và xây dựng thương hiệu, chiến lược truyền thông thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Thành lập từ năm 2007, Azlogo đã hợp tác và phát 
triển thương hiệu với các công ty và tập đoàn lớn như Tập đoàn Công nghệ CMC; Tổng công ty Dược Quân đội ARMEPHACO; Hiệp hội Bất Động Sản Đồng Nai; Tổng 
Công ty Lương thực Miền Nam; Công ty Ninh Vân Bay; Tập đoàn Hoàng Gia; Trường Hoàng Diệu Victoria School, tập đoàn ANCOM-VietNam, tập đoàn AUSTDOOR ....  
Dưới đây là các hạng mục Azlogo tư vấn và thực hiện xây dựng thương hiệu, thực hiện chiến lược truyền thông thương hiệu. Doanh nghiệp có thể tự lựa chọn hoặc yêu 
cầu Azlogo tư vấn, hãy liên hệ với Azlogo để được cung cấp thêm các ấn phẩm nhận diện thương hiệu mà Azlogo đã thực hiện để tham. 
 
Dốc hết trái tim vì một vì một Việt Nam có nhiều thương hiệu mạnh, giúp thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu luôn là sứ mệnh của Azlogo.  
 

STT Nội dung công việc Phí dịch vụ Ghi chú 

Giai đoạn 1: Xây dựng tài sản cơ bản thương hiệu      

1 
Khảo sát thương hiệu công ty 

1. Khảo sát và báo cáo chung về thực trạng thương hiệu 
2.  hảo   t và  o   nh     t ường hợp thương hiệ  tương tự điển hình 

  

2 

      t     ác  ậ  các th ộc  nh chiến  ược cơ bản: 
1. Mô tả 
2. Tầm nhìn 
3. Sứ mệnh 
4. Định vị 
5. T yên ngôn thương hiệu 
6. Cá tính 
7. Hệ giá trị 
8. Giá trị cốt lõi 
9. Cam kết 
 Với khách hàng 
 Với nhân viên  
 Với xã hội 
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3 

 hiết  ế  ogo  
1. Thiết kế logo 
2. Ý nghĩa logo 
3. Cấ  t ú  thương hiệu 

  

4 

 ặt tên thương hiệu 
1. Đặt tên  ho thương hiệu, cho sản phẩm, dịch vụ 
2. Ý nghĩa  ủa tên thương hiệu 
3. Cấ  t ú  tên thương hiệu 

  

5 

Sáng tác câu khẩu hiệu (Slogan) 
1. Sáng tác câu khẩu hiệu công ty, sản phẩm, dịch vụ 
2. Ý nghĩa  â  khẩu hiệu 
3. Cấu trúc câu khẩu hiệu 

  

6 

Chuẩn hóa v  kỹ thuật đồ họa cho logo 
1. Thành phần và  ấ  t ú  k  th ật 
2.  í h thước tối thiểu 
3. Khoảng cách an toàn 
4. Các dạng thức thể hiện của biể  tượng 
5.   y định  iể  tượng đượ  ph p     ụng 
6.   y định  iể  tượng không đượ  ph p     ụng 
7.  à      đặ  t ưng và mà      phụ t ợ 
8.  hiên  ản  iể  tượng kết hợp tên  oanh nghiệp,  â  khẩ  hiệ  
9.   y định s  dụng logo kết hợp logo      đối tác, khách hàng 
10.   y định s  dụng logo trong liên danh, liên kết 
11. Gợi ý s  dụng trên nền vật liệu 

  

7 Lựa chọn, đ  xu t chuẩn bộ font chữ, kiểu chữ đặc trưng     iểu chữ phụ trợ.   

8 Gợi      s   ụng h nh ảnh, b i cảnh n n   

9 
Thiết kế       đồ họa đặc trưng 

1. Hướng dẫn cách s  dụng mô típ 
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2. Gợi ý s  dụng trên nền vật liệu 
3. Những câu hỏi thường gặp 

10 

Sáng tác slogan 
1. Ý nghĩa Slogan 
2.   y định về tỷ lệ và khoản cách giữa các chữ cái 
3.   y định font chữ slogan 
4.  à   ă   hủ đạo của slogan 
5. Hướng dẫn cách bố cụ  đặt slogan 
 Đứng độc lập 
 Cùng logo công ty 
 Cùng nét đồ họa nhận diện 

  

11 Câu chuyện thương hiệu   

12  ăng    SH     

 Tổng chi phí thực hiện   

Giai đoạn 2: Thiết kế ứng dụng Nhận diện thương hiệu      

13 

Hệ th ng  n phẩm  ăn  hòng   
1. Nhãn địa chỉ  
2. Danh thiếp  
3. Phong bì 
    ng     4 
 Phong     5 
    ng     6 

4. Tiê  đề thư 
5. Thẻ  
     n  n    n   ặc biển tên nhân viên 
           
 Th  sự kiện 

6. Kẹp tài liệu 
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7.  ẫ  giấy  a  
8. Mẫ  Hóa đơn 
9. Tem bảo hành 
10. Phiếu bảo hành 
11. Tem sản phẩm 
12. Tem niêm phong 
13. Mẫu Báo giá ( 1 mẫu) 
14. Băng  ính 
15. Phiếu giảm giá ( 1 mẫu) 
16. Phiếu bố  thăm t úng thưởng ( 1 mẫu) 
17. Bảng giá sản phẩm ( 1 mẫu) 
18. Tờ hướng  ẫn     ụng, l p đặt  A  gập  , hai mặt) 
19. Kẹp file trình ký 
20.   y định chữ ký thư điện t  (email signature) 
21. File t ình  ày    T template) t ang đầu + trang cuối + 3 trang trong) 
22. Đĩa CD  
 B a đĩa CD 
  ặt đĩa CD 

23. Giấy note 
24. S   ông t   ( trang bìa, trang quảng cáo, trang trong) 
25. Thiệp 
 Thiệp hàng ngày (compliment slip)  
    ệ         t 
    ệ    n  n ật            đ         a   ng,..) 
    ệ       n  ộ   ng n  n    n 
    ệ       m ng 8/3, 20/10 

26. Lị h để bàn (13 tờ) 
27. Lị h t eo tường (7 tờ) 
28. Chứng chỉ, Giấy khen nội bộ  
29. Kỷ niệm  hương 
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30. H y hiê    h  hiệ  
31. Túi 
 Túi giấy 
 Túi   C 

32. Hồ  ơ  hào hàng, hồ  ơ thầu (tờ bìa, tờ phân trang, tờ nội dung) 
33. Hệ thống cờ doanh nghiệp (cờ để bàn và cờ doanh nghiệp) 
34. Tờ  ơi 
35. Bảng thông số k  thuật 
36. Tờ hướng  ẫn     ụng, l p đặt  A  gập  , hai mặt) 

14 

Thiết kế sự kiện   
Sự kiện do Công ty tổ chức 

1. Bộ giấy mời 
2. Túi giấy sự kiện 
3. Backdrop 
4. Banner ngang 
5.  hướn dọc /standee 
6. Cờ đ ôi nheo 
7. C ng chảo 
8. Hoa đại biểu 
9. Phiếu quà tặng 

Sự kiện do Công ty ph i hợ  cùng đ i tác tổ chức 
1. Bộ giấy mời 
2. Túi giấy sự kiện 
3. Backdrop 
4. Banner ngang 
5.  hướn dọc /standee 
6. Cờ đ ôi nheo 
7. C ng chảo 
8. Hoa đại biểu 
9. Phiếu quà tặng 
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Quà tặng (t i đa 10 hạng  mục. Chi tiết cụ thể sẽ th ng nh t sau) 
1. Bút 
2. Cốc 
3. Ô 
4. Áo 
5.  h  … 

15 Ứng dụng nhận diện trong triển lãm   

16 

 ồng phục (thiết kế mỹ thuật, không bao gồm kỹ thuật cắt may    tư   n vải) 
1. Đồng phục quản lý (nam, nữ, m a hè, m a đông) 
2. Đồng phục NVVP (nam, nữ, m a hè, m a đông) 
3. Đồng phục NVKD (nam, nữ, m a hè, m a đông) 
4. Đồng phục NV k  thuật  nam, m a hè, m a đông) 
5. Đồng phụ  N  l i  e, giao hàng  nam, m a hè, m a đông) 
6.   y định màu s c, vị t í đặt logo t ên đồng phục team building 

  

17 

Phương tiện vận chuyển 
1. Xe bán hàng 
2. Xe bảo hành lư  động 
3. Xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, ô tô buýt 

  

18 

  i  iệ  bán h ng 
1. Leaflet ( 2 mẫu) 
2. Master Catalogue (60 trang cả bìa không bao gồm biên soạn nội dung và ảnh) 
3. Catalogue sản phẩm (28 trang cả bìa không bao gồm biên soạn nội dung và ảnh) 
4. Profile công ty (20 trang không bao gồm biên soạn nội dung và ảnh) 

  

19 
Thiết kế giao diện website 

1. Thiết kế trang chủ website 
2. Thiết kế các trang trong, hộp thoại (không quá 15 trang) 
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20 

Lập trình website theo giao diện thiết kế 
1. Lập trình theo ngôn ngữ ASP (ngôn ngữ lập trình tốt nhất, an toàn và bảo mật nhất) 
2. Cài đặt các chứ  năng  omment  ằng facebook theo yêu cầu 
3. B    ng     tính năng tự seo từ khóa giúp thực hiện các chiến dị h đẩy từ khóa của webiste. 

  

21 
Mẫu quảng cáo 
Hệ thống đồ họa môi t ường ( thiết kế m  thuật, không bao gồm k  thuật và bóc tách thi công) 

  

22 

Ứng  ụng nhận  iện tại  ăn  hòng 
1. Mẫu biển trụ sở 
2. Mẫu hệ thống biển các phòng ban 
3. Mẫu hệ thống biển chỉ dẫn,  ơ đồ trong khu vực tòa nhà trụ sở  
4. Trang trí Khu vực lễ tân 
5. Trang trí phòng họp 
6. Mẫu biển nội quy công ty 
7. Bảng lịch làm việc  

  

23 

Ứng  ụng nhận  iện tại các c a h ng/ đại lý 
1. Biển hiệu nhà phân phối và bán lẻ 
2.  ng  ụng thương hiệu trên ô tô vận chuyển hàng hóa 
3. Ô che n ng bán hàng 
4. Mái hiên di động 
5. Ưng  ụng thương hiệu trên hệ thống vật dụng nơi phân phối 
6. Bảng gi  
7.  ệ để hàng 

  

24 

Ứng  ụng nhận  iện tại điểm bảo hành 
1. Nhân  iện mặt  ền ph ng  ảo hành 
2. Biển hiệ  ph ng  ảo hành 
3. Biển vẫy ngang,  ọ  
4. Hệ thống  iển  hỉ  ẫn 
5. Trang t í kh  vự  lễ tân/ thu ngân 
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6. Đồng phụ  nhân viên  ảo hành  q y định vị t í đặt logo t ên đồng phục hiện có) 

25 

Ứng dụng nhận diện m i trường internet 
1. FanPage Facebook, Group Facebook, Facebook cá nhân, Avatar, ... 
2. Linkedin, Twitter, instagram, youtube ... 
3. Email Newletter 
4. Landingpage 
5. Banner quảng   o Google A  , Fa e ook A  , T ang tin điện t . 

  

26 

Chụp ảnh  ăn  hòng, sản phẩm  theo nhận diện thương hiệu 
1. Chụp ảnh toàn cảnh văn ph ng,  ông ty 
2. Chụp ảnh giao dịch, ký kết, sự kiện, hội thảo 
3. Chụp ảnh sản phẩm, dịch vụ 

  

27 

Biên tập và viết nội dung (Content marketing) 
1. Thư ngỏ của Ban gi m đốc 
2. Thư  ảm ơn, thư  hào hàng  ản phẩm, dịch vụ 
3. Diễn văn 
4. Giới thiệu dịch vụ, sản phẩm, thương hiệu 
5. Brochure sản phẩm 
6. Profile giới thiệ  năng lực công ty 
7. Kỷ yế  10 năm, 20 năm, 50 năm .... 
8. PR, quảng   o thương hiệu 

  

 Tổng chi phí thực hiện   

Giai đoạn 3:    xu t kế hoach truy n thông 

28 

   xu t kế hoạch truy n thông  
1. X   định đối tượng truyền thông 
2. X   định thông điệp truyền thông 
3. Định hướng truyền thông 
4. X   định kênh truyền thông 
5. XD kế hoạch truyền thông cho 12 tháng 

  

 Tổng chi phí thực hiện   
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Giai đoạn 4: Thực hiện và quản trị 

29  ư   n, thiết  ế, biên soạn, in  n Hồ sơ nhận  iện thương hiệ      

30 Tập hu n v  thương hiệu        

31 Sản xu t, thi công, triển khai thực hiện các điểm tiế   úc thương hiệu    

 Tổng chi phí thực hiện   

 

Bằng chữ:  
 
AzlogoBrand rất mong muốn và hy vọng được hợp tác với quý doanh nghiệp 
AzlogoBrand – Vì một Việt Nam có nhiều t ương   ệu m nh! 
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