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Sự ra đời của G.M.A Co.ltd

Tầm nhìn

Cam kết

Được thành lập trong thời kỳ
việc xây dựng thương hiệu
được xem là một trong những
yếu tố then chốt quyết định
thành công, định hướng tương
lai và thể hiện khát vọng của
mỗi doanh nghiệp. Do vậy,
G.M.A Co.ltd luôn đưa ra
những chiến lược xây dựng
thương hiệu đẳng cấp, hiệu
quả tối ưu với chi phí tối thiểu.

GMA hiểu rằng những công cụ
truyền thông mạnh mẽ, có hiệu
quả tối đa và tiết kiệm chi phí chính
là “chìa khóa” để mở ra cánh cửa
vươn tầm thế giới.

“Nỗ lực – Quyết tâm
Không ngừng phát triển”

Mỗi kế hoạch Marketing & Truyền
thông mà G.M.A Co.ltd đưa ra đều
bao hàm tiêu chuẩn và lý tưởng của
doanh nghiệp. Chính điều này sẽ
mang lại những giá trị thương hiệu
tuyệt vời nhất cho doanh nghiệp.

G.M.A Co.ltd ra đời với khát khao
đem thương hiệu Việt đủ sức
vươn tầm thế giới. Chúng tôi
hiểu rằng các yếu tố năng lực, sự
nỗ lực và lòng quyết tâm là con
đường ngắn nhất để hiện thực
hóa khát vọng đó.

Greymat Advisory tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của mình
trong lĩnh vực Marketing và Truyền thông đủ sức đồng hành cùng
doanh nghiệp xây dựng thương hiệu lớn mạnh, trường tồn.
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Tư vấn thương hiệu
Các doanh nghiệp đều mong ước xây dựng cho mình một thương hiệu mạnh. Tuy nhiên, việc xây
dựng uy tín của doanh nghiệp luôn đòi hỏi một chiến lược dài hạn, và sẽ mất rất nhiều kinh phí nếu
đó không phải là kế hoạch mang lại hiệu quả.
Do vậy, G.M.A Co.ltd tập trung xác lập giải pháp quản trị thương hiệu chuyên nghiệp nhưng vẫn
thích ứng với điều kiện và đặc trưng riêng của doanh nghiệp. Phạm vi tư vấn có thể là một dự án
mang tính toàn diện tất cả các vấn đề trong quản trị thương hiệu, hoặc một vài vấn đề đơn lẻ cần
xử lý theo nhu cầu và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Các vấn đề thường gặp là:
 Chuẩn hoá và định vị thương hiệu
 Tổ hợp và cấu trúc cây thương hiệu
 Hoạt động thông tin thương hiệu đồng bộ
 Triển khai và đo lường kết quả hoạt động thương hiệu
 Chiến lược xây dựng thương hiệu
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Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
Hệ thống nhận diện thương hiệu (Brand identity system) được xem như hình ảnh đại diện của
doanh nghiệp trên thị trường. Vì vậy, bộ nhận diện phải thể hiện được cá tính, đặc điểm, và cả
thông điệp mà doanh nghiệp muốn truyền tải tới khách hàng.
Hiểu rõ tầm quan trọng đó, G.M.A Co.ltd không chỉ đưa ra hệ thống nhân diện thương hiệu đảm
bảo những nguyên tắc và quy định cơ bản mà còn có tính “nhận diện” mạnh mẽ, thể hiện được giá
trị cốt lõi của doanh nghiệp.
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Sản xuất TVC
Thông qua những công cụ và công nghệ hiện đại, G.M.A Co.ltd có thể sản xuất những kịch bản
quảng cáo mới mẻ, vừa mang tính thương mại mà vẫn giữ được ý nghĩa của nội dung để sản
phẩm dễ dàng được công chúng hào hứng đón nhận.
Quy trình thực hiện:
 Tìm hiểu nhu cầu và nghiên cứu sản phẩm của doanh nghiệp
 Tạo lập thông điệp hướng đến khách hàng, đề xuất ý tưởng ban đầu
 Xây dựng ý tưởng TVC thô trên story board
 Hoàn thiện sản phẩm và chuyển cho khách hàng duyệt lần cuối
Với quy trình làm việc chặt chẽ cùng sự nhiệt tình của đội ngũ sản xuất, G.M.A Co.ltd chắc chắn
sẽ mang tới sản phẩm như ý cho khách hàng.
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PR/AD
Bằng việc vận dụng linh hoạt góc nhìn đa diện dưới kinh nghiệm của người làm truyền thông
hay dưới con mắt của khách hàng, G.M.A Co.ltd sẽ mang đến cho doanh nghiệp những cách thức,
marquett độc đáo nhất, thoát khỏi sự so sánh trực diện với đối thủ cạnh tranh.
Bên cạnh quảng cáo, PR là một phương thức đang được ưa chuộng và có sức lan truyền cũng như
ảnh hưởng khó đo đếm được. G.M.A Co.ltd có đội ngũ viết bài được đào tạo bài bản và kỹ lưỡng,
luôn có những nội dung PR độc đáo và ấn tượng, giúp lan tỏa thương hiệu của doanh nghiệp sâu
hơn, xa hơn.
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Tổ chức sự kiện
Song hành với các phương thức tiếp cận thị trường trên không thể không kể tới sự kiện. Tổ chức
một sự kiện chu đáo, chuyên nghiệp kèm theo một chiến lược truyền thông thích hợp là một giải
pháp hiệu quả được lựa chọn trong xu thế hiện nay. G.M.A Co.ltd hiểu rằng “nỗ lực mà bạn đầu
tư để xây dựng hình ảnh và niềm tin tốt đẹp trong khách hàng sẽ được đền đáp xứng đáng bằng
giá trị cao hơn sản phẩm của công ty”.
Với đội ngũ trách nhiệm và “lành nghề” tổ chức các sự kiện từ vài chục đến hàng trăm người tham
dự, G.M.A Co.ltd sẽ mang đến những sự kiện được tổ chức công phu, thể hiện đẳng cấp và uy tín
của doanh nghiệp. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và lập kế hoạch triển khai tổ chức các sự kiện:
 Sự kiện Marketing – Thương mại: Kích hoạt sản phẩm mới, Thử nghiệm sản phẩm, Mở bán…
 Sự kiện doanh nghiệp: Khai trương, hội nghị khách hàng, dạ tiệc…
 Sự kiện giải trí: Biểu diễn thời trang, ca nhạc, thể thao…
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Digital Marketing
Với sự bùng nổ của Internet cùng tỷ lệ người dùng các thiết bị số ngày càng tăng nhanh, G.M.A Co.ltd hiểu
rằng Digital Marketing sẽ nhanh chóng trở thành một kênh để tiếp cận thị trường và đưa thương hiệu của
bạn đến với công chúng nhanh và hiệu quả nhất.
Các công cụ Digital Marketing mà G.M.A Co.ltd đang sử dụng:

 Thiết kế và quản trị hệ thống Website
 Online advertising (Quảng cáo trực tuyến)
 Online PR (PR trực tuyến)
 Email marketing (Tiếp thị qua email)
 Mobile marketing (Tiếp thị qua điện thoại di động)

 SEO – Search Engine Optimization (tối ưu hóa
cho công cụ tìm kiếm)
 SEM - Search Engine Marketing (Paid listing
quảng cáo trên công cụ tìm kiếm với Google
Adwords, Cốc cốc....)
 Social Media (Tiếp thị qua mạng xã hội)

Với việc đã sở hữu nhiều công cụ, số liệu phân tích về hành vi khách hàng chính xác, G.M.A Co.ltd có thể dễ
dàng tạo lập những chiến dịch Digital Marketing đáp ứng đúng nguyện vọng của doanh nghiệp đối với các
tập khách hàng mục tiêu.
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Sản xuất, gia công ấn phẩm quảng cáo
Với kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, in ấn, thiết kế các vật phẩm quảng cáo, G.M.A Co.ltd
luôn sẵn sàng tư vấn và sản xuất những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo giới hạn ngân sách cho
khách hàng.
Các hạng mục mà G.M.A Co.ltd sản xuất:
 In Offset
 In phun
 In bạt HighFlex
 In bạt HighFlex
 Biển quảng cáo
 Biển đèn LED
 In ấn bao bì sản phẩm
 Sản xuất đồng phục
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Greymat Advisory ước muốn được đồng hành cùng nhiều
thương hiệu Việt trong tương lai!
G.M.A Co.ltd rất hân hạnh được đồng hành cùng sự phát triển thương hiệu của các doanh
nghiệp có quy mô từ vài chục đến vài trăm nhân viên. Việc được tín nhiệm để trở thành một mắt
xích quan trọng của doanh nghiệp luôn thôi thúc các thành viên G.M.A tự hoàn thiện không
ngừng để đáp ứng lòng mong mỏi của khách hàng. Các lĩnh vực có doanh nghiệp mà chúng tôi
đã và đang được hợp tác có thể kể đến:
- Bất động sản
- Thể thao và làm đẹp
- Giáo dục
- Thời trang
- Nhà hàng
............
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Address: 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Website: www.greymat.vn; Email: info@greymat.vn
Hotline: 091 563 1719

