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THƯ NGỎ
SẮC VÀNG cung cấp các dịch vụ sáng tạo về thương hiệu hàng
đầu tại Việt Nam, cùng với đội ngũ nhân viên chuyện nghiệp chúng
tôi sẽ giúp bạn xây dựng thương hiệu nhất quán, khác biệt và nổi tiếng,
Chúng tôi sẽ cùngsẽ với các doanh nghiệp để xây dựng một thương hiệu
Việt vững mạnh.
Làm một công việc sáng tạo, tự do thể hiện cá tính vào từng sản phẩm mà vẫn mang lại
nụ cười mãn nguyện cho khách hàng chính là những điều đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến khi
thành lập doanh nghiệp.
Thương hiệu chính là sản phẩm của một kỷ nguyên mà ngành marketing lên ngôi, kiểm soát sức mua, sức
bán của một doanh nghiệp. Một công việc không hề khó nhưng cũng không hề dễ với một doanh nghiệp, bởi
bạn có đủ tự tin rằng mình chuyên nghiệp, mình nắm bắt đúng xu thế, và quan trọng hơn- bạn sẽ phải đầu tư từ
đâu? Đến với chúng tôi, bằng năng lực của mình chúng tôi sẽ giúp bạn bỏ ra chi phí hợp lý nhất mà vẫn có cho mình
tài sản giá trị nhất - THƯƠNG HIỆU.

DỊ CH VỤ

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

TH IẾ T KẾ IN ẤN

Logo có vai trò vô cùng quan trọng với một
thương hiệu, một doanh nghiệp muốn xây dựng
chỗ đứng và hình ảnh của mình trên thị trường.
Với một doanh nghiệp mới thành lập, một
thương hiệu mới ra mắt thị trường, logo sẽ là
bước khởi đầu để khởi động dự án xây dựng
thương hiệu của bạn.

Hệ thống nhận diện thương hiệu là bao gốm tất
cả các ấn phẩm mà thương hiệu sử dụng để tiếp
cận và giới thiệu tới khách hàng như: thiết kế
logo công ty, câu khẩu hiệu hay slogan của
công ty, danh thiếp, phong bì thư, tiêu đề thư,
biển bảng quảng cáo, nhãn mác bao bì, tờ rơi,
tờ gấp, profile, brochure, catalogue...

Thiết kế in ấn là một dịch vụ không thể thiếu
giúp bạn quảng cáo thương hiệu công ty, hay
thể hiện sự độc đáo trên các sản phẩm của công
ty. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm
trong ngành thiết kế và in ấn. Chúng tôi hy vọng
sẽ giúp bạn tạo ra những mẫu thiết kế ấn tượng
trong việc quảng bá thương hiệu

Mỗi logo khi ra đời đều được xây dựng ý tưởng
thiết kế, xây dựng câu chuyện thương hiệu dựa
trên hình ảnh và cam kết mà doanh nghiệp
muốn gửi đến khách hàng.

Nói 1 cách đơn giản thì hệ thống nhận diện
thương hiệu là bao gồm tất cả những gì mà
khách hàng có thể nhìn thấy, nghe thấy về
thương hiệu đó trên thị trường.

Hiện chúng tôi nhận: thiết kế catalogue/brochure, thiết kế hồ sơ năng lực, báo cáo thường
niên, thiết kế poster, thiết kế bìa album, thiết kế
lịch in, thiết kế bao bì nhãn mác.

THIẾ T K Ế LO GO

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN

K H ÁC H H À N G: CÔ NG T Y T NH H ĐẦ U TƯ MACCO ( TP. HỒ CHÍ MINH)
C ô n g vi ệ c: T hi ết kế bộ n h ận diện th ươn g h i ệu , t h i ết kế cat al o gu e

DỰ ÁN

K H ÁC H H À N G: CÔ NG T Y CỔ PH Ầ N MSTAR ( TP. HỒ CHÍ MINH)
C ôn g vi ệ c: T hi ết kế bộ n h ận diện th ươn g h i ệu

DỰ ÁN

KH ÁC H H À N G: H Ọ C VI ỆN CẢ NH S ÁT NHÂN DÂN ( HÀ NỘI)
C ôn g vi ệ c: T hi ết kế lại lo go & th ươ n g h iệu

DỰ ÁN

GIỚI THIỆU

KH ÁC H H À N G: C ỬA H À NG T H ỨC Ă N NHANH TAD ( HÀ NỘI)
C ôn g vi ệ c: T hi ết kế logo , biển h iệu , men u t h ứ c ăn

DỰ ÁN

GIỚI THIỆU

KH ÁC H H À N G: C ỬA H À NG T H ỜI T RA NG G À XINH ( TP. HỒ CHÍ MINH)
C ô n g vi ệ c: T hi ết kế h ệ th ố n g n h ận diện th ư ơ n g h i ệu

DỰ ÁN

GIỚI THIỆU

KH ÁC H H À N G: CÔ NG T Y XNNK NÔNG SẢN SAIG ONAG RI ( TP. HỒ CHÍ MINH)
C ô n g vi ệ c: T hi ết kế h ệ th ố n g n h ận diện th ư ơ n g h i ệu

