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TẦM NHÌN

VỀ CHÚNG TÔI

Ceovic là một chuyên gia về tư vấn, thiết kế khởi tạo và 
nhận diện thương hiệu (Branding), cung cấp các dịch vụ 
sáng tạo nội dung và dịch vụ cố vấn doanh nghiệp thực 
chiến (Mentoring).

Chúng tôi thấu hiểu những băn khoăn và rào cản của 
những người khởi nghiệp, startup khi bắt đầu sự nghiệp 
kinh doanh của mình và những doanh nghiệp vừa và nhỏ 
khi muốn phát  triển theo hướng chuyên nghiệp và hội 
nhập. Đừng để những khó khăn đó cản bước sự nghiệp 
kinh doanh đầy tiềm năng và vinh quang của quý vị.

Các chuyên gia đầy nhiệt huyết, sáng tạo, tận tâm và tinh 
tế của Ceovic luôn hân hạnh đồng hành và tiếp bước 
thành công cho quý vị.

04 05

Đến năm 2025, Ceovic trở thành nhà cung 
cấp các dịch vụ về khởi tạo và nhận diện 
thương hiệu dẫn đầu tại các tỉnh phía Bắc 
và uy tín trên thị trường Việt Nam, nhà cố 
vấn doanh nghiệp thực chiến hiệu quả cho 
trên 500 doanh nghiệp.

SỨ MỆNH

Ceovic có sứ mệnh tiếp bước thành công cho khách hàng, giúp 
kiến tạo những thương hiệu triệu đô, cố vấn doanh nghiệp thực 

chiến, tin cẩn, hiệu quả.

ISO 9001:2015



Mentor – cố vấn doanh nghiệp thực chiến

Sáng tạo nội dung thương hiệu

Khởi tạo, nhận diện thương hiệu

Truyền thông thương hiệu

Sở hữu trí tuệ thương hiệu

In ấn thẩm mỹ: in nhanh KTS, in ofset 

Thiết kế sáng tạo ấn phẩm truyền thông 
thương hiệu

LĨNH VỰC KINH DOANH

CHUYÊN GIA THƯƠNG HIỆU VÀ CỐ VẤN DOANH NGHIỆP THỰC CHIẾN   | BRANDING & MENTORINGISO 9001:201506 07

HIỆU QUẢ

SÁNG TẠO

Ceovic đề cao sự sáng tạo như là giá trị quan trọng nhất, nhằm 
tạo ra những sản phẩm, dịch vụ độc đáo và có bản sắc riêng; 

Ceovic coi trọng tinh thần học tập, cải tiến, “vượt lên chính mình”

PhÙ HỢP

Ceovic không chạy theo 
cái cao nhất, chúng tôi 

đề cao sự phù hợp; Đó là 
phù hợp với tiêu chuẩn, 
phù hợp với điều kiện 

của khách hàng

Ceovic đề cao tính đơn 
giản, cảm xúc nhưng đầy 
hiệu quả, Ceovic tin rằng 
các sản phẩm và dịch vụ 
mà chúng tôi cung cấp 
luôn mang lại hiệu quả 

cao tới khách hàng

TẬN TÂM

04

Ceovic luôn nỗ lực làm 
hết trách nhiệm và hết 

khả năng để mang lại giá 
trị cho khách hàng và 

cho chính mình

Chúng tôi là một tập thể đoàn kết, luôn tư duy tích cực và tràn 
đầy năng lượng, tạo niềm vui cho chính mình và mang đến 

niềm vui cho người khác

VUI VẺ

06

CHIA SẺ
Ceovic luôn tâm niệm sự 

chia sẻ sẽ mang lại giá 
trị; mong muốn mang 
giá trị của Ceovic tới 

khách hàng, đối tác, tới 
toàn thể người lao động, 
cũng như đến với cộng 

đồng và ngược lại

GIÁ TRỊ 

CỐT LÕI



Ceovic là mô hình kinh doanh lần đầu tiên kết hợp giữa 2 nhóm 
ngành khác nhau nhưng đầy tính mật thiết, đó là thương hiệu 
(Branding) và cố vấn doanh nghiệp (Mentoring), giúp chúng 
tôi có cái nhìn đa chiều, logic, tinh tế và thiết thực hơn so với 
những đơn vị khác.

Bên cạnh đó, Ceovic đã xây dựng các kênh Youtube chuyên 
nghiệp để tư vấn, cố vấn, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm dạng 
cầm tay chỉ việc bằng hình ảnh thực tế, dễ hiểu. 

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CEOVIC

Sự tận tâm và Tính cam kết: Luôn nỗi lực hết khả năng, không giới hạn số lần gửi 
mẫu và khách hàng hài lòng mới thôi.

Đơn giản không đơn điệu: Các sản phẩm, dịch vụ Ceovic trao cho khách hàng có 
tính đơn giản nhưng đầy sáng tạo và giàu cảm xúc, có sự độc đáo rõ nét.

Bảo hộ thương hiệu: Các thương hiệu do Ceovic khởi tạo có tính cá biệt, cùng với 
sự hợp tác của luật sư SHTT và đối tác “già gân” giúp đảm bảo khả năng bảo hộ sở 
hữu riêng.

Rõ ràng: Phương án được trình bày rõ ràng, được lên phối cảnh giúp khách hàng dễ 
dàng quyết định.

Sau bán hàng: Tiếp tục hỗ trợ ngay cả khi dự án đã kết thúc. Ceovic luôn dõi theo 
quý khách triển khai thương hiệu mãi về sau và thậm chí sẽ chủ động có những 
cảnh báo, hay tư vấn thêm những điều hay hơn, tốt hơn cho khách hàng. 

ĐIỂM KHÁC BIỆT DỊCH VỤ BRANDING:

ĐIỂM KHÁC BIỆT DỊCH VỤ MENTORING:

Chi phí hợp lý: Doanh nghiệp chỉ cần bỏ ra 1 khoản chi phí rất hợp lý, tương 
đương với 2-3 tháng thuê CEO.

Sâu sắc và tinh tế: Dịch vụ Mentor mà Ceovic cung cấp dựa trên nền tảng hiểu 
biết sâu sắc và tinh tế về lĩnh vực.

Thực chiến: Triển khai thực chất, dựa vào thực tế kinh nghiệm CEO giúp xử lý hầu 
hết các phát sinh của doanh nghiệp, cùng với các công cụ quản lý, điều hành độc 
đáo. Tổng quát có, chi tiết có, quy trình có, linh hoạt, tinh tế có,…

Đặc sắc: Lần đầu tiên, dịch vụ Mentor được định nghĩa, đó là sự kết hợp tài tình 
giữa nền tảng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nhiều năm trong công tác lãnh đạo, 
điều hành với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, tiêu chuẩn Kaizen/ 5S, công cụ 
doanh nghiệp trực tuyến Gsuite,…

Giàu kinh nghiệm: Các chuyên gia là những người được đào tạo bàn bản, đã từng 
kinh nghiệm từ công ty đa quốc gia, và tập đoàn lớn như: Canon, Cadi-Sun, 
Austdoor, An Phát, Taxi Mai Linh, DmC Group,…

Tư duy thương hiệu: Chuyên gia Mentor Ceovic cũng chuyên gia về thương hiệu, 
vì thế khách hàng được hưởng lợi ích lớn từ tư duy thương hiệu.

08 09ISO 9001:2015

Thương Hiệu Triệu Đô Cố Vấn Doanh Nghiệp Thực Chiến
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DỊCH VỤ CỦA CEOVIC
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- Quy chuẩn và hướng dẫn sử dụng logo/ nhãn hiệu;

- Thiết kế sáng tạo logo/ nhãn hiệu;

- Tư vấn cải tiến, tái cấu trúc thương hiệu, mở rộng 
thương hiệu, thương hiệu nhánh.

- Đặt tên thương hiệu, sáng tác slogan/ khẩu hiệu;

- Thiết kế sáng tạo bộ nhận diện thương hiệu;

- Tư vấn Triết lý thương hiệu, Chiến lược thương hiệu;

Dịch vụ khởi tạo thương hiệu

Xây dựng thương hiệu là một quá trình biến một sản 

phẩm, dịch vụ trở nên nổi tiếng hơn, được nhiều khách 

hàng biết đến hơn, tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí 

khách hàng thông qua các yếu tố: Triết lý thương hiệu, 

hình ảnh thương hiệu, chiến lược truyền thông thương 

hiệu.

Thực tế chứng minh rằng, các doanh nghiệp sở hữu 

thương hiệu mạnh đã giúp họ giải quyết các vấn đề một 

cách đơn giản hơn, tiết kiệm hơn và họ đạt được mục tiêu 

tốt và ổn định hơn. 

Xây dựng thương hiệu là làm gì?

Tại sao doanh nghiệp xây dựng

thương hiệu?

Tăng năng lực cạnh tranh: Thu hút và lôi cuốn khách 

hàng; Tạo nội lực cho nhân viên; Tạo hấp lực với các đối tác.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh: Bán được nhiều sản 

phẩm, dịch vụ hơn; Bán với giá cao hơn; Tăng lòng trung 

thành của khách hàng đối với thương hiệu; Dễ dàng vượt 

qua các rủi ro phát sinh trong kinh doanh.

Hiệu quả đầu tư: Tạo sự tin tưởng và đồng lòng cổ đông;  

Thu hút các nhà đầu tư vào doanh nghiệp; Giá trị của một 

thương hiệu là triển vọng lợi nhuận mà thương hiệu đó 

mang lại cho nhà đầu tư trong hiện tại và tương lai.

Thương hiệu là Di sản: Thương hiệu là tài sản vô hình 

nhưng nhiều khi có giá trị cao hơn cả tải sản hữu hình; Là di 

sản vô giá cho các thế hệ sau.

12 13KHỞI TẠO THƯƠNG HIỆU
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06 07NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Nhận diện thương hiệu là toàn bộ các điểm tiếp xúc của 

thương hiệu với khách hàng (bao gồm cả logo/ nhãn hiệu). 

Mục tiêu của nhận diện thương hiệu chính là kết nối với khách 

hàng, để khách hàng cảm nhận, ghi nhớ và tin tưởng vào 

thương hiệu.

Bộ nhận diện thương hiệu không nhất thiết phải có tới hàng 

trăm hạng mục ứng dụng khác nhau. Những điểm kết nối với 

khách hàng thường xuyên nhất cần phải được quan tâm. 

Tại sao cần 

bộ nhận diện thương hiệu?

- Nhận diện cốt lõi:  Tên thương hiệu (brand 

name), Logo (nhãn hiệu); Slogan (khẩu hiệu); 

quy chuẩn hướng dẫn sử dụng logo.

- Nhận diện văn phòng: Phong bì; Danh thiếp; 

Tiêu đề thư; Hóa đơn; Đồng phục; Thẻ tên; File 

folder; Bìa kẹp �le;...

- Ấn phẩm marketing: Catalogue; Pro�le; 

Brochure; Sale kit Flyer/ Lea�et;...

- Nhận diện sản phẩm: Bao bì sản phẩm; Nhãn 

mác; Kiểu dáng sản phẩm; Dấu hiệu nhận biết 

trên bao gói;...

- Nhận diện tại điểm: Bảng biển cửa hàng; Biển 

đại lý; Poster; Mockup; POSM;...

- Nhận diện môi trường: Biển hiệu công ty; Biển 

hiệu phòng ban; Biển hiệu chi nhánh Phương 

tiện vận tải; Phương tiện thi công; Backdrop 

quầy lễ tân; Trang trí văn phòng; Nội thất văn 

phòng theo nhận diện;...

- Nhận diện trên internet: Website Công ty; 

Landing page; Microsite; Facebook fanpage; 

Banner ads; Email marketing;…

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

CƠ BẢN GỒM NHỮNG GÌ?

14 15ISO 9001:2015



THIẾT KẾ SÁNG TẠO

     ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

Ceovic là chuyên gia thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, giúp cho bạn có 
những ấn phẩm truyền thông ấn tượng và hiệu quả nhất.

Ấn phẩm truyền thông là những sản phẩm không thể thiếu trong các 
hoạt động quảng cáo, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, sự kiện, xây dựng 
hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp trước công chúng, tạo nên 
những nhận thức quen thuộc giúp duy trì sự tin cậy của khách hàng, 
tiếp cận khách hàng một cách tự nhiên, gần gũi và nâng tầm giá trị 
thương hiệu của bạn.

KHỞI TẠO THƯƠNG HIỆU16 17

- Danh thiếp, postor, biển quảng cáo;...

-  Trang trí nhận diện biển hiệu văn phòng,…

- Pro�le, catalogue, brochure, tờ gấp, tờ rơi;

Thiết kế chuyên dụng: 

Thiết kế ấn phẩm truyền thông thông dụng: 

-  Thiết kế bao bì, hộp, nhãn mác trên sản phẩm;

-  Thiết kế giao diện website;

- Thẻ khách hàng, vochure, giấy mời, thiệp mời;

ISO 9001:2015
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Kinh nghiệm cho thấy, nhiều thương hiệu nổi tiếng không chỉ 
vì sản phẩm và dịch vụ của họ mà cả vì cách họ đã biết kể câu 
chuyện và nhờ câu chuyện đó mà sản phẩm và dịch vụ của họ 
mới được công chúng biết đến rộng rãi.

Sáng tạo nội dung giúp bạn kể câu chuyện về chính mình một 
cách nhất quán ở mọi định dạng, trên mọi kênh, trong suốt cả 
quá trình, với những kế hoạch cụ thể. Người kể không chỉ là 
bạn mà cả cộng đồng quý mến bạn.

Tại sao cần sáng tạo nội dung?

- Thay đổi hành vi cộng đồng từ yêu thích trở thành khách 
hàng và hơn hết sẽ trở thành người ủng hộ (fan).

- Chủ động xây dựng kênh truyền thông riêng;

- Khẳng định vị thế, xây dựng hình ảnh;

- Lan tỏa thông điệp, tăng độ nhận biết, hỗ trợ bán hàng;

Sáng tạo nội dung giúp gì cho bạn?

- Sáng tạo và biên tập triết lý thương hiệu, triết lý kinh doanh;

- Sáng tạo Slogan/khẩu hiệu;

- Sáng tạo tên thương hiệu (brand name);

- Sáng tạo và biên tập hồ sơ năng lực doanh nghiệp;

- Sáng tạo và biên tập lời giới thiệu doanh nghiệp;

- Viết bài (content) marketing chuẩn SEO.

Các dịch vụ Sáng tạo Nội dung:

SÁNG TẠO NỘI DUNG

Ceovic có được sự hợp tác chặt chẽ và tuyệt vời của các luật sư SHTT, chuyên viên luật và đối tác “già gân” trong lĩnh vực SHTT, giúp quý 
khách có được kết quả vượt hơn mong đợi: Thủ tục hồ sơ đơn giản, nhanh chóng (chủ đơn chỉ việc cung cấp thông tin và ký, không cần đi 
lại); sự đảm bảo thành công bảo hộ cao; hưởng “luồng xanh” (rút ngắn thời gian); xử lý những tình huống khó, tình huống 50-50, nhạy 
cảm, tranh chấp, … 

DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bảo hộ nhãn hiệu; Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích; Bảo hộ quyền tác giả

17 19ISO 9001:2015



DỊCH VỤ MAKETING ONLINE

- Makerting online/ Website;

- Chăm sóc Fanbage, website;

- Tài khoản email doanh nghiệp, nền tảng Gsuite;

- Thiết kế Website: website đóng gói theo chuẩn wordpress, landing, page;

- Đăng ký trang website;

- Quảng cáo facebook, google, email,...

DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG MEDIA

- Intro 2D, 3D;

- Video content;

- Phóng sự, phim tài liệu;

- TVC, clip quảng cáo;

- Quy phim, dựng phim;

- Nhiếp ảnh, chụp ảnh sản phẩm,...

DỊCH VỤ TRUYỀN BÁO ChÍ, TRUYỀN HÌNH, TRUYỀN THANH

- Tài trợ, quảng cáo trên báo chí, truyền thanh, truyền hình;

- Với kinh nghiệm và mối quan hệ bền chặt hơn 10 năm, Ceovic có thể kết nối quý 
khách đến với các đối tác: VTV, VTC, truyền hình địa phương, Vietnamnet, 
Vnexpress, Dân Trí, ….

- Phóng sự báo chí, truyền thanh, truyền hình.
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- Pro�le, catalogue, brochuer;

 - Tờ gấp, tờ rơi, thẻ khách hàng, giấy mời, thiệp mời;

- Hồ sơ năng lực công ty (gáy xoắn);

- Danh thiếp (namecard);

- Danh thiếp VIP (bo góc thẩm mỹ),....

Dịch vụ in nhanh kỹ thuật số của Ceovic đem đến những hiệu quả bất ngờ, đặc biệt phù hợp cho những đơn hàng số lượng ít, cần in nhanh 

nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ cao.

Dịch vụ in ấn Ceovic đem đến cho quý khách hàng ấn phẩm in đẹp, chuẩn màu bằng dây chuyền in ofset 4 màu hiện đại. Chi phí in hợp lý . Đảm 

bảo được chất lượng theo yêu cầu cho sản phẩm quý khách.

DỊCH VỤ IN MỸ THUẬTISO 9001:2015

CÁC ẤN PHẨM IN THÔNG DỤNG

IN NHANH KỸ THUẬT SỐ

IN OFSET
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Mentor là người có thể nhìn thấy trước những gì mà doanh nghiệp chưa thấy/ 
không thấy giúp cho doanh nghiệp gỡ rối, xử lý vấn đề, những khó khăn 
trong quản lý, điều hành một cách hiệu quả hơn.

Dịch vụ Mentor của Ceovic được hiểu là dịch vụ Cố vấn doanh nghiệp thực 
chiến. Chúng tôi là những người đã từng trải nghiệm, đã từng vấp ngã và đã 
có những kinh nghiệm, kiến thức tuyệt vời, muốn trao giá trị giúp cho các 
doanh nghiệp tránh được những rủi ro trong quản lý, điều hành và giúp cho 
các chủ doanh nghiệp thiết lập và vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp 
một cách chuyên nghiệp, bài bản, doanh nghiệp đạt được mục tiêu và đi đến 
thành công nhanh hơn. 

VAI TRÒ

Mentor Sức Khỏe DN: Mentor cố vấn giúp Doanh 
nghiệp có hệ thống kế toán quản trị (nội bộ) chuẩn mực, 
chuyên nghiệp, thăm khám sức khỏe doanh nghiệp.

Mentor chứng nhận: Tư vấn đánh giá chứng nhận, cấp 
văn bằng chứng nhận tiêu chuẩn, hợp chuẩn, hợp quy; 
Tư vấn tiêu chuẩn cơ sở, mã số, mã vạch, xin hỗ trợ,...

Mentor M&A: Mentor cố vấn cho doanh nghiệp thủ tục 
mua bán, sát nhập doanh nghiệp.

Mentor Kế hoạch: Mentor sẽ cùng với doanh nghiệp 
thiết lập ra Kế hoạch hàng năm, quý, tháng.

Mentor KHMT: Mentor sẽ giúp phân khúc thị trường, 
lựa chọn thị trường mục tiêu cho Doanh nghiệp.

Mentor Gsuite: Mentor giúp doanh nghiệp triển khai 
gói quản trị doanh nghiệp trực tuyến trên nền tảng 
công nghệ của Googe là Gsute.

Mentor SWOT: phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, 
thách thức của doanh nghiệp, cũng như của đối tác, của 
đối thủ hay của khách hàng.

Mentor Đồng Hành: Đây là dịch vụ Metor trọn gói, thời 
gian triển khai 3 tháng, giúp doanh nghiệp thiết lập, 
triển khai hệ thống quản trị bàn bản dựa trên nền tảng 
tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, tiêu chuẩn 5S. Doanh 
nghiệp sẽ có một hệ thống điều hành có tính chủ động 
cao.

Mentor Dự án: Mentor giúp quý khách viết, lập các dự 
án kinh doanh

GÓI MENTOR TIÊU BIỂU

ISO 9001:2015

DỊCH VỤ MENTOR 

(CỐ VẤN DOANH NGHIỆP THỰC CHIẾN)



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Yến Nhà Minh Ngọc

cD y
Refresh  Your  Look

 Flower & Coffee

HONG CHI
 AUTO SPA

Light Star
E n j o y T r a v e l

C r e a t e m o r e v a l u e

GIA PHONG

Mộc Sắc An Khang

ỘC N

btu
Gà Ngon - Khó Cưỡng

a

VIỆT Tuấn

Gia�vò�cuûa�ngöôøi�Vieät

LẠC HỒNG
EVENTS COMPANY

R

R

CEEnTT
Năng lượng cho cuộc sống

K ế t o á n t h ự c t ế
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NAM LINH
C ộ n g   t á c    t ậ n    t â m

Accelerated Learning English

A
P  H  Ú  C    S  Á  N  G    T  Â  M    A  N

Traéng saùng cöôøi xinh

Saéc maøu cuoäc soáng

L u x u r y  f o r  m e n

E m o t i o n a l  F a s h i o n
emosi

Shining  For Future

Quà trao thịnh vượng

C h â n  t í n  d ẫ n  đ ư ờ n g

LUẬT GIA VŨ

lica
Yêu Hoa Yêu Rol ica

T PCEO
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CHÚNG TÔI Ở ĐÂY 

ĐỂ GIÚP BẠN

VIẾT NÊN NHỮNG Ý TƯỞNG

ISO 9001:2015
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