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Trang Kim Media xây dựng giải pháp toàn diện về truyền thông cho doanh nghiệp
Luôn lấy thành công của doanh nghiệp là kim chỉ nam cho mọi hành động
Lấy ý tưởng là động lực cho mọi nỗ lực kiến tạo vì cộng đồng doanh nghiệp

Phát triển nội dung giải trí đa phương tiện đặc biệt chuyên sâu trên Mobile tại Việt Nam
Phát triển các dịch vụ nội dung chuyên sâu cung cấp cho các thuê bao di động;
Nghiên cứu & triển khai ứng dụng công nghệ mới nhất cho sản phẩm Game và App trên Mobile.

SỨ MỆNH CỦA TRANG KIM MEDIA
Cung cấp những dịch vụ với chất lượng vượt trội và giá cả hợp lý, đa dạng nhằm thoả mãn nhu
cầu của khách hàng, góp phần thay đổi bộ mặt và trở thành đối tác tin cậy trong thị trường
marketing online và quảng cáo truyền thông đa phương tiện của Việt Nam.
Là doanh nghiệp đi đầu trong việc đầu tư sản xuất và hợp tác khai thác nội dung giải trí trên
nền tảng Mobile, Ott; ứng dụng công nghệ và lập trình các phần mềm (Game Mobile, Mobile
App; Mobile VAS và OTT Television …).

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TÍN - Đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo
vệ danh dự của chính mình.
TÂM - Lấy chữ Tâm là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh; Lấy thượng tôn
pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất; Lấy khách
hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu; nỗ lực mang đến
cho khách hàng những sản phẩm - dịch vụ hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của khách hàng là
thước đo thành công.
NHÂN - Tạo dựng công ty trên cơ sở coi nhân tố con người là quan trọng nhất; lấy công bằng,
chính trực và rộng lượng để quản lý; nêu cao tinh thần đồng đội, sức mạnh đoàn kết, tính kỷ luật
và lòng trung thành.
TRÍ - Coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển của doanh nghiệp, nhằm tạo ra giá trị khác
biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm, dịch vụ.

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI
Trang Kim Media có lượng lớn đối tác đang hợp tác khai thác nội
dung với loại hình sản phẩm đa dạng, rộng khắp mọi lĩnh vực; Có
thế mạnh lớn nhất là năng lực và kinh nghiệm trong việc tự biên tập
và sản xuất nội dung.
Trang Kim Media nắm giữ sự am hiểu chuyên sâu và kinh nghiệm về
nền tảng video ngắn nên có kinh nghiệm xây dựng nội dung và
cách thức truyền tải thông điệp cho dự án rất sáng tạo và độc đáo.
Tại Trang Kim Media, các đề xuất của doanh nghiệp đều được lắng
nghe và hồi đáp với tinh thần trách nhiệm cao nhất và mong mỏi
mang đến sự thành công cho doanh nghiệp của bạn.

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

MARKETING ONLINE
DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TỔ CHỨC SỰ KIỆN

MARKETING ONLINE

Lập kế hoạch Marketing online tổng
thể, cung cấp dịch vụ Marketing online
trọn gói, tư vấn chiến lược SEO tổng thể

Tư vấn ý tưởng bán hàng online, ý tưởng
sáng tạo truyền thông, thiết kế hình ảnh,
nhận diện thương hiệu, banner quảng
cáo, chụp ảnh và quay video sản
phẩm, nội dung quảng cáo sản phẩm

Dịch vụ chạy quảng cáo trên các kênh
Facebook, Google adwords, Youtube,
Zalo, Cốc Cốc; SMS Marketing; Email
Marketing, SEO từ khóa …

DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Nội dung số VAS: bao gồm các nội dung về tin tức, âm nhạc,
video, mobile game, ứng dụng trên điện thoại di động.

Tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname): là giải pháp marketing
thông qua tin nhắn trên điện thoại di động. Qua đó, tên thương
hiệu (ví dụ: HSBC, Samsung…) được hiển thị ở phần người gửi (from,
sender) của tin nhắn thay vì các số điện thoại thông thường
(09xxx, 012xxx…).

Tin Nhắn Đa Phương Tiện - MMS: (Multimedia Messaging Service)
là giải pháp gửi tin nhắn hàng loạt cho phép truyền tải nội dung
văn bản, hình ảnh, hình ảnh động, âm thanh đến người dùng cuối.

IVR 1900: (Interactive Voice Response) là một hệ thống trả lời điện
thoại được điện toán hóa có tính mở cao, sẵn sàng tùy biến theo
những yêu cầu từ khách hàng.

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ TỔ CHỨC:
Hội nghị Hội thảo - Tri ân khách hàng
Lễ Khai trương Khánh thành - Lễ khởi công - Động thổ
Chương trình Giới thiệu sản phẩm - Biểu diễn nghệ thuật
Sự kiện Kỷ niệm thành lập Công ty - Tiệc cuối năm - Gala Dinner
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PHỤ TRÁCH NỘI DUNG
LƯU XUÂN BÁCH

PHỤ TRÁCH KINH DOANH
HOÀNG VIẾT TIẾN

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
NGUYỄN ANH TUẤN
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PHÒNG PHÁT TRIỂN
NỘI DUNG - SẢN PHẨM

PHÒNG PHÁT TRIỂN
KINH DOANH

PHÒNG CSKH

PHÒNG KỸ THUẬT
& GIẢI PHÁP

PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN - NHÂN SỰ

CÔNG TY THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH INVEST (QUANG MINH INVEST)
Quang Minh Invest lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư phát triển
hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, đầu tư hạ tầng giáo dục
và bất động sản …

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TMS (TMS TELECOM)
TMS Telecom chuyên đầu tư, cung cấp sản phẩm hạ tầng viễn
thông & Công nghệ thông tin; Phát triển, sản xuất và kinh doanh
các sản phẩm dịch vụ phần mềm, dịch vụ nội dung, giá trị gia
tăng, truyền thông, truyền hình …

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỐNG NHẤT
(THONG NHAT INVEST)
Thong Nhat Invest chuyên phát triển dịch vụ thương mại hiện
đang sở hữu thương hiệu đồ da D’Leder (dleder.com) và là tổng
đại lý độc quyền Kem Tràng Tiền tại các tỉnh phía Bắc.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINH BẮC
(KBC .,JSC)
KBC .,JSC có lĩnh vực hoạt động chuyên về thiết kế trọn gói, in ấn
trên mọi chất liệu & gia công sau in, dịch vụ quảng cáo, quà tặng,
sản xuất khẩu trang y tế …

ĐỐI TÁC HỢP TÁC
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