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GIỚI THIỆU
MIX MEDIA
MIX MEDIA tự hào là một trong những thương hiệu thành viên của MIX Group. Chúng tôi mang
đến cho các đối tác doanh nghiệp giải pháp marketing tổng thể hàng đầu tại Việt Nam,
giúp các doanh nghiệp thành công và phát triển thương hiệu của họ. Bằng những ý tưởng
sáng tạo, khả năng thực thi hoàn hảo, chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng mang lại hiệu quả tối
đa và tiết kiệm chi phí trong mỗi chiến dịch truyền thông của khách hàng.
Được thành lập vào năm 2016, trải qua 4 năm hoạt động và phát triển, MIX MEDIA đã nhanh
chóng phát triển trở thành một trong những đơn vị uy tín về tư vấn chiến lược và thực thi các
hoạt động Marketing tích hợp đa yếu tố:
• Đa lĩnh vực: BĐS, bán lẻ, nghỉ dưỡng, thẩm mỹ - làm đẹp, công nghệ, tài chính,
giáo dục…
• Đa mục đích: Xây dựng và phát triển thương hiệu, gia tăng nhận diện thương
hiệu, xây dựng chiến lược phát triển - truyền thông sản phẩm, thực thi các hoạt
động marketing thúc đẩy bán hàng,...
• Đa hình thức: online – offline, Digital Marketing, PR, tổ chức sự kiện, biển bảng
quảng cáo, báo chí – truyền hình, Trade Marketing,…
• Đa ngân sách: Chiến lược và kế hoạch phù hợp với từng quy mô ngân sách
của khách hàng.
Từ kinh nghiệm triển khai dự án cho hàng nghìn khách hàng lớn trong và ngoài nước, chúng
tôi hiểu rằng khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, hình thức truyền thông cũ, đơn
lẻ sẽ không đủ đáp ứng yêu cầu. Doanh nghiệp của bạn cần những giải pháp truyền thông
marketing tích hợp, đồng bộ và toàn diện hơn.
Đó là cách để bạn tạo ra một cuộc cách mạng cho doanh nghiệp của chính mình. Bắt đầu
bằng cách tối ưu hóa và tự động kích hoạt các quy trình làm việc, thúc đẩy các hoạt động
truyền thông nội bộ và nâng cao hiệu quả kinh doanh với các hoạt động truyền thông tích
hợp trên bất kỳ nền tảng truyền thông nào. “MIX MEDIA sẽ luôn là người cộng sự sáng tạo
đồng hành cùng bạn”.

TẦM NHÌN
MIX MEDIA
Đến năm 2025, MIX MEDIA sẽ trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường miền Bắc chuyên
cung cấp các gói giải pháp marketing tổng thể và chuyên sâu bao gồm:

Nghiên cứu và
phân tích thị trường

Chiến lược phát triển
và đóng gói
sản phẩm

Tư vấn xây
dựng chiến lược
Marketing & Sales

Chiến lược thương hiệu
định vị và tái định vị
thương hiệu

Quản lý
Marketing tích hợp

Đào tạo và
chuyển giao nhân sự
Marketing & Sales

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MIX MEDIA là đơn vị chuyên cung
cấp dịch vụ tư vấn chiến lược và
thực thi các hoạt động Marketing
tích hợp đa kênh, đa hình thức, đa
mục đích và đa dạng ngân sách,
phù hợp với nhiều nhóm khách
hàng khác nhau.

SỨ MỆNH

Thấu hiểu (Understanding): Thấu
hiểu các vấn đề của từng dự án
và mong muốn của từng chủ
đầu tư để mang đến giải pháp
toàn diện hiệu quả nhất
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Hội nhập (Integration): Nhiệt
huyết theo sát và cam kết hiệu
quả với dự án và chủ đầu tư.
Không ngừng tiếp thu những tư
duy, kiến thức cập nhật nhất của
thời đại
Linh hoạt (Flexibility): Cầu thị,
nhạy bén và sẵn sàng thay đổi
để mang lại hiệu quả tốt nhất
cho từng dự án và chủ đầu tư

GÓI DỊCH VỤ
MIX MEDIA

01

Nghiên cứu Digital Marketing

02

Nghiên cứu thị trường Online

Quảng cáo Online

Đóng gói sản phẩm Online

Quảng cáo Google (Google Ads)

Lập chiến lược Digital Marketing

Quảng cáo Facebook

Quản lý/ Triển khai Digital

Quảng cáo Zalo (Zalo Ads)

Đào tạo Digital Marketing

Quảng cáo Admicro
Quảng cáo E-Click

03

Booking Digital

04

Quảng cáo VOV Giao thông

Creative Digital Marketing

PR báo điện tử

Tạo Website + Landing Page

Digital LCD/ Frame Media

Thiết kế nhận diện thương hiệu

Quảng cáo Truyền hình

Sản xuất Nội dung số

Quảng cáo Báo điện tử

Sản xuất Video Marketing
Thiết kế ấn phẩm quảng cáo

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI
MIX MEDIA

1
Chúng tôi thực hiện triển khai, giải quyết
các vấn đề cho các đối tác, doanh
nghiệp thông qua một quy trình làm việc
khép kín.

7
Chăm sóc
sau bán hàng

Tiếp nhận
thông tin
từ khách hàng

Báo cáo
nghiệm thu

6

3

Tư vấn
khách hàng

Chốt phương án
thực hiện

2

5

Thủ tục pháp lý

Triển khai thực hiện

4

TẠI SAO
CHỌN CHÚNG TÔI
Chúng tôi không chỉ mang đến cho các doanh
nghiệp những giải pháp marketing hiệu quả, giải
quyết mọi vấn đề cho doanh nghiệp một cách triệt
để với nguồn ngân sách tối ưu mà chúng tôi còn là
người cộng sự đáng tin cậy thấu hiểu, đồng hành
và chia sẻ cùng với doanh nghiệp trong quá trình
thực hiện các chiến dịch marketing.

01

Cung cấp một giải pháp marketing tổng thể
với chiến lược hiệu quả, quy trình thực hiện rõ
ràng, đánh giá đo lo lường cụ thể

02

Phân tích và giải quyết các vấn đề cho đối
tác, doanh nghiệp với phương pháp và bộ
công cụ độc quyền chỉ có ở MIX Group: MIX50,
MIX20, MIX8

03

Cam kết KPI đầy đủ, báo cáo nghiệm thu minh
bạch rõ ràng sau mỗi chiến dịch

KHÁCH HÀNG CHÚNG TÔI ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI
MIX MEDIA tự hào khi trở thành đối tác hàng đầu được các đối tác doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực tin tưởng lựa chọn để cùng
đồng hành trong các dự án truyền thông.

BẤT ĐỘNG SẢN

50%

GIÁO DỤC

20%

DƯỢC PHẨM

NHỮNG LĨNH VỰC KHÁC

20%

10%

KHÁCH HÀNG
MIX MEDIA

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG CHIẾN LƯỢC
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