giới thiệu

thư ngỏ

Xin gửi tới Quý Ông (Bà), Quý Công ty lời chào trân trọng!
AvantDG là một doanh nghiệp tư nhân, thành lập năm 2004, được Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thành phố Hà Nội cấp giấy phép hoạt động theo Luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam.
Mã số DN:
0101510504
Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Tiên Phong Đất Việt
Tên viết tắt: AvantDG
Qua quá trình hoạt động, AvantDG được nhiều khách hàng & đối tác biết đến như một Công
ty có uy tín, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao. Với một đội ngũ các nhà xây dựng ý
tưởng đầy sáng tạo, đội ngũ thiết kế nhiệt huyết, am hiểu về chuyên môn, nắm vững thiết
bị máy móc hiện đại, tối tân, AvantDG chúng tôi tự hào có thể đem lại những sản phẩm ý
tưởng, thiết kế đậm tính hiện đại, năng động, trẻ trung, độc đáo, mang một bản sắc riêng.
Những sản phẩm chính của chúng tôi:
AvantDG cung cấp các sản phẩm ý tưởng:
.: Xây dựng ý tưởng dành cho các sự kiện, liên kết cùng với các đối tác tổ chức thực hiện
các chiến lược, chiến dịch truyền thông;
.: Xây dựng ý tưởng và thực hiện các chiến dịch quảng cáo;
.: Xây dựng ý tưởng và thực hiện các sản phẩm Nhận diện thương hiệu.
AvantDG cung cấp các sản phẩm đồ họa:
Chúng tôi đang cung cấp hai loại sản phẩm đồ họa: Đồ họa in ấn & Đồ họa trên màn hình:
.: Thực hiện thiết kế, in ấn trên các chất liệu trong nhà (in-door);
.: Thực hiện thiết kế, in ấn, điêu khắc trên các chất liệu ngoài trời (out-door);
.: Thực hiện thiết kế các sản phẩm đồ họa dạng Multimedia, Clip đồ họa...
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AvantDG cung cấp các sản phẩm phần mềm & giải pháp marketing online:
.: Thiết kế website; Xây dựng các hệ thống quản lý nội dung online, Email Marketing;
.: Xây dựng các phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động;
.: Thiết kế, xây dựng các chiến dịch marketing online.
Chúng tôi hiểu rằng: thông tin, đó là yếu tố quyết định trong kinh doanh. Một Doanh
nghiệp sẽ không thể thành công nếu thiếu thông tin, họ cũng không thể thúc đẩy kinh
doanh nếu thông tin về sản phẩm của họ không được Khách hàng quan tâm đúng mức.
AvantDG luôn nỗ lực hết mình để trở thành nhân tố truyền tải thông tin của Doanh nghiệp
tới Khách hàng thật sự khoa học, chính xác và ấn tượng. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến
một chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng và hoàn hảo. AvantDG luôn hành
động với tiêu chí:

....biến mỗi Ý TƯỞNG
thành một CƠ HỘI...

tầm nhìn

Ký tự A là ký tự bắt đầu của Bảng chữ cái Latinh
AvantDG luôn tiên phong trong ý tưởng

A là ký tự đầu tiên mà con người có thể phát âm
AvantDG luôn nỗ lực để trở thành sự lựa chọn hàng đầu

A là một trong những ký tự xuất hiện nhiều nhất trong mọi ngôn ngữ Latinh
AvantDG mong muốn luôn sát cánh cùng Quý vị

Chính vì vậy mà chúng tôi lựa chọn ký tự A làm biểu tượng cho mình
và AvantDG sẽ nỗ lực không ngừng để trở thành một ký tự A của Quý vị!

khách hàng
tiêu biểu
AvantDG tự hào là đối tác thường xuyên của các Công ty, Tổ chức lớn
tại Việt Nam và Quốc tế:

WORLDWIDE REACH. HUMAN TOUCH.

Nhân đây, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các khách hàng, đối tác
của mình! Chính sự tin tưởng và ủng hộ này đã giúp AvantDG ngày một phát triển.

kinh nghiệm
& kiến thức
Trong quá trình hoạt động, cùng với các đối tác của mình, AvantDG đã
thực hiện nhiều dự án, từ đó tích lũy và am hiểu sâu sắc nhiều thương hiệu
lớn của Việt Nam cũng như hàng đầu thế giới:

giới thiệu

con người

AvantDG hội tụ những con người đầy nhiệt huyết, đam mê sáng tạo, nắm vững
kỹ năng và dày dặn kinh nghiệm.

PHÙNG QUANG THẮNG
Giám đốc Sáng tạo
Thắng là đồng sáng lập AvantDG, cùng gây dựng và phát triển AvantDG từ ngày mới
thành lập. Thắng từng công tác tại FPT Soft, Tòa soạn TC Cẩm Nang Mua Sắm, C.ty
T&A Ogilvy Vietnam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế quảng cáo &
truyền thông, Thắng hiểu rằng: sáng tạo là không giới hạn, nhưng mọi sự sáng tạo đều
có sứ mệnh của nó là truyền tải được đầy đủ và trọn vẹn thông tin tới người tiếp nhận.
Cảm xúc của họ, chính là thước đo sự thành công của sự sáng tạo đó. Hiện Thắng
đang phụ trách nhiều khách hàng lớn của AvantDG như: Ogilvy, ANZ Vietnam, AIA,
Oxfam, WWF, Shinhan Vietnam, Dreamplex.

VŨ HỒNG HẠNH
Giám đốc Sự kiện
Hạnh gia nhập AvantDG với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.
Từng công tác tại BHD, sau đó là Venus, Hạnh đã từng phụ trách và tổ chức thành
công nhiều sự kiện lớn, với số lượng người tham dự lên tới hàng nghìn, đón tiếp nhiều
nguyên thủ và lãnh đạo như: Hội nghị KH Signature Banking Techcombank, Ngày Thế
giới Không thuốc lá, Lễ bắn pháo hoa mừng năm mới tại Bitexco - HCM, Ngày hội VH
Thailand, Giới thiệu bột giặt Ariel...

NGUYỄN PHI LONG
Giám đốc Sản xuất
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo, Long thấu hiểu về vật liệu, chất
liệu quảng cáo để luôn đưa ra những giải pháp sản xuất tốt nhất cho khách hàng.
Từng công tác tại ADMarker, Pico, và nay là AvantDG, Long luôn đem đến sự hài lòng
cho những thương hiệu lớn trong việc sản xuất sản phẩm POSM như: DELL, HP,
Panasonic, ANZ Vietnam...

BÙI XUÂN TÙNG
Giám đốc Thiết kế
Đã từng công tác tại BHD, LeBros, VN Media Corp, Tùng đã có nhiều kinh nghiệm
trong việc thiết kế 3D, kết cấu để tạo nên các không gian sự kiện cũng như nội ngoại
thất phục vụ quảng cáo và bán hàng. Tại AvantDG, mọi thiết kế đều hướng tới cảm xúc
của người nhìn, Tùng luôn biết đưa ra giải pháp phù hợp và ấn tượng nhất.

một số dự án
nổi bật
NĂM AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
Năm 2019, được Cục Trẻ Em kết hợp với Bộ LĐ Thương Binh và Xã
Hội, Hội LHPN Việt Nam, Bộ Y Tế chọn làm Năm An toàn cho Phụ nữ
và Trẻ em. Các chuỗi sự kiện truyền thông xã hội sẽ được thực hiện
kéo dài suốt năm tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Năm 2019
cũng sẽ là năm bản lề cho chiến dịch bảo vệ An toàn cho Phụ nữ và
Trẻ em trong các năm tiếp theo. Đầu tháng 3/2019 Lễ phát động đã
được tổ chức tại Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) kết hợp cầu truyền
hình với phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM). Tham dự có Thủ tướng
Chính phủ và nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế ý tưởng, biểu trưng & concept chung
| Thiết kế các hạng mục trang trí, backdrop, bảng biển | Thiết kế &
sản xuất các ấn phẩm liên quan | Thực hiện lắp đặt & vận hành
chương trình ở 2 đầu cầu HN-TPHCM

NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG KHÓI THUỐC
Từ 2015, Hội LH Phụ nữ VN kết hợp với Bộ Y Tế, Quỹ Phòng chống
thuốc lá VN, Quỹ lao phổi Thế Giới thực hiện lễ Mít tinh hưởng ứng
Ngày Thế giới không khói thuốc hàng năm. AvantDG tự hào là đơn vị
sát cánh cùng sự kiện từ ngày lên ý tưởng và thực hiện chương
trình. Với 2 Chương trình đã thành công năm 2015 (tại Quảng trường
CMT8) và 2016 (tại Tượng đài Lý Thái Tổ), sự kiện vinh dự được đón
tiếp Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam (2015) và Phó Chủ tịch nước
Đặng Thị Ngọc Thịnh (2016) cùng với hơn 1.500 người tham dự.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế ý tưởng & concept chung | Thiết kế
các hạng mục trang trí, backdrop, bảng biển | Thiết kế & sản xuất
các ấn phẩm liên quan | Thực hiện lắp đặt & vận hành chương trình

NGÀY HỘI VĂN HÓA THAILAND TẠI VIỆT NAM 2014 / 2015
Từ năm 2014, kết hợp với các đối tác, Đại sứ quán Thái Lan tổ chức
thường niên Ngày Hội Văn Hóa Thailand tại Việt Nam. Chương trình
diễn ra tại Công viên Thống Nhất với nhiều hoạt động văn hóa &
thương mại hấp dẫn, kéo dài trong 3 ngày liên tục, thu hút hàng
chục nghìn lượt khách tham dự. AvantDG là đơn vị thực hiện những
ý tưởng thiết kế đầu tiên cho sự kiện này.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế ý tưởng & kịch bản Chương trình |
Thiết kế & sản xuất các hạng mục quảng bá ngoài trời phục vụ CT |
Thiết kế & sản xuất các ấn phẩm liên quan | Lắp dựng hệ thống sân
khấu, âm thanh, ánh sáng, gian hàng | Quản lý & chạy Chương trình.

một số dự án
nổi bật

NÂNG CẤP VÀ CHUẨN HÓA HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
CỦA MOBIFONE
Năm 2015-2017, trong lộ trình cổ phần hóa, MobiFone tiến hành
nâng cấp hệ thống nhận diện thương hiệu của mình. Kèm theo đó,
hệ thống nhận diện hình ảnh tại các điểm bán hàng cũng đã xuống
cấp và trở nên lạc hậu. Kết hợp với các đối tác của mình, AvantDG đã
thực hiện khảo sát và đề xuất phương án nâng cấp các chuỗi tổng
đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ của MobiFone trên toàn quốc
AvantDG đã thực hiện: Nghiên cứu khảo sát, lên ý tưởng | Đưa Giải
pháp kết hợp module cho không gian nội thất | Thiết kế 3D và vẽ kỹ
thuật theo các chuẩn điểm bán lẻ

ANZ VIETNAM
Hệ thống sản phẩm ngân hàng dành cho Cá nhân
ANZ là ngân hàng nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Với bề
dày lịch sử của một thương hiệu lớn, hiện nay, ANZ được coi là một
trong những ngân hàng nước ngoài hàng đầu. Trong chiến lược tại
thị trường Việt Nam, ANZ đẩy mạnh hệ thống các sản phẩm tín dụng
dành cho Cá nhân. Từ năm 2013 tới nay, AvantDG được chỉ định là
đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế thường kỳ cho các chương trình này
bao gồm: hệ thống sản phẩm: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ VIP, vay
tiêu dùng, bảo hiểm... Năm 2017, ANZ thực hiện việc chuyển nhượng
khối Bán lẻ Cá nhân cho ngân hàng Shinhan, AvantDG tiếp tục được
cộng tác với bộ phận Marketing & Phát triển Sản phẩm của Shinhan
Bank Vietnam.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế, sản xuất các sản phẩm Marketing |
Thực hiện thiết kế cho các chiến dịch Marketing Online | Thiết kế ý
tưởng, sản xuất và thực hiện các chiến dịch quảng cáo, road-show.

MOMO
Thực hiện các chiến dịch Marketing tại Miền Bắc
MOMO là sản phẩm ví điện tử trên điện thoại di động của C.ty CP DV
Di Động Trực Tuyến M_Service. Đây là một phương thức thanh toán
mới xuất hiện tại Việt Nam. Trong quá trình mở rộng thị trường,
AvantDG được chỉ định là đối tác thực hiện các chiến dịch marketing
của MOMO tại Miền Bắc.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế & sản xuất các sản phẩm tại điểm
trưng bày | Sản xuất các ấn phẩm liên quan

một số dự án
nổi bật

TAIWAN EXCELLENCE
Events & Roadshows
Taiwan Excellence là chương trình quảng bá các thương hiệu của
Đài Loan trên thị trường quốc tế (trong đó có Việt Nam) được chủ trì
bởi Bộ Kinh tế Đài Loan (MOEA) và Hội đồng Phát triển Ngoại thương
Đài Loan (TAITRA). Từ năm 2012 tới nay, cùng với đối tác của mình
AvantDG thực hiện việc thiết kế, sản xuất và lắp dựng các sự kiện
diễn ra tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh thành khác.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế ý tưởng | Phát triển ý tưởng | Sản
xuất các ấn phẩm liên quan

HỘI NGHỊ THỐNG ĐỐC & PHÓ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CÁC NƯỚC ASEAN DO NHNN VIỆT NAM CHỦ TRÌ (2008/2010)
Hội nghị Thống đốc & Phó Thống đốc các NHNN Asean là hội nghị
thường kỳ được tổ chức luân phiên tại các nước Asean. Năm 2008,
Hội nghị được NHNN Việt Nam đăng cai và tổ chức tại Đà Nẵng. Tới
năm 2010, Hội nghị được tổ chức tại Nha Trang. AvantDG đã thực
hiện thiết kế những ý tưởng concept đầu tiên để phục vụ cho Hội
nghị này.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế các concept chung | Thiết kế các
hạng mục trang trí, backdrop, bảng biển | Thiết kế & sản xuất các ấn
phẩm liên quan.

CUỘC THI TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN VIỆT NAM
Cuộc thi Tài năng Nghệ thuật Trình diễn Việt Nam 2008 là cuộc thi
toàn quốc dành cho các nghệ sỹ trình diễn trẻ được Đại sứ quán
Đan Mạch tài trợ. AvantDG tự hào được lựa chọn là nhà cung cấp
dịch vụ thiết kế ý tưởng, tổ chức và thực hiện chương trình. Với quy
mô toàn quốc, đòi hỏi những thiết bị sân khấu đặc thù, phức tạp,
AvantDG đã nỗ lực hết mình để chương trình diễn ra thành công, để
lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho nghệ sĩ cũng như khán giả.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế ý tưởng & kịch bản Chương trình |
Thiết kế & sản xuất các hạng mục quảng bá ngoài trời phục vụ CT |
Thiết kế & sản xuất các ấn phẩm liên quan | Lắp dựng hệ thống sân
khấu, âm thanh, ánh sáng | Quản lý & chạy Chương trình.

một số dự án
nổi bật

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM SINH NHẬT 11 NĂM BigC VIỆT NAM
BigC là một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam, năm
2009, BigC kỷ niệm 11 năm có mặt tại Việt Nam. Một chương trình
giảm giá, tri ân khách hàng đã được diễn ra tại toàn bộ hệ thống
BigC trên cả nước. Ngoài ra, tại Tp. HCM, BigC thực hiện việc sản
xuất và trưng bày chiếc bánh kẹp lớn nhất thế giới, với sự chứng
nhận của tổ chức GUINNESS toàn cầu. AvantDG được lựa chọn là
đơn vị thiết kế chính thức cho sự kiện này của BigC.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế ý tưởng cho toàn bộ Chương trình
trên toàn quốc | Sản xuất các hạng mục trang trí cho BigC Hà Nội,
Hải Phòng, Đà Nẵng và Tp. HCM | Thiết kế & sản xuất chiếc bánh
Ga-tô khổng lồ tại BigC Hà Nội | Lắp đặt và bảo trì các hạng mục
trong quá trình diễn ra Chương trình.

NOK AIR (THAILAND)
Road-show khai trương đương bay mới của Nok Air tại Việt Nam
Nok Air là hãng hàng không giá rẻ trực thuộc Thai Air. Cuối năm
2007, Nok Air chính thức ra mắt tại Việt Nam với tần xuất 2 chuyến /
1 ngày. Đây là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam phát
triển các đường bay phục vụ nhu cầu shopping tại Thailand.
AvantDG cùng các đối tác đã thực hiện road-show cho sự kiện này.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế concept cho road-show | Thiết kế
các mẫu quảng cáo báo chí | Thiết kế các hạng mục phục vụ Lễ khai
trương | Thực hiện road-show (10 ngày).

CANON VIETNAM
Road-show Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập CANON Việt Nam
Công bố Cuốn sách ảnh lớn nhất Thế giới
Tháng 9/2007, Canon Vietnam kỷ niệm 5 năm thành lập. Nhân sự
kiện này, Canon đã thực hiện nhiều hoạt động quảng bá thương hiệu
rộng rãi. AvantDG cùng các đối tác thực hiện road-show hâm nóng
trước thềm triển lãm của Canon tại TT Triển Lãm Vân Hồ, Hà Nội.
Cũng trong dịp này, Canon Vietnam cũng công bố Cuốn sách ảnh
lớn nhất Thế giới - Thăng hoa Cảm xúc - của nghệ sỹ người Nhật Hitomi Toyama.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế concept cho road-show | Thiết kế và
lắp dựng cho các hoạt động họp báo | Thực hiện road-show (7 ngày)

một số dự án
nổi bật

GIẢI VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT QUỐC GIA - LAVIE CUP
2005/2006/2007
Giải Vô địch Quần vợt Quốc gia được tập đoàn Netslé kết hợp với
Liên đoàn Quần vợt Việt Nam tổ chức hàng năm thông qua tài trợ
của nhãn hàng Lavie từ năm 2005. AvantDG đã sát cánh cùng giải
đấu này từ khi giải còn đang trong quá trình hình thành ý tưởng.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế logo, nhận diện cho giải | Thiết kế
các hạng mục phục vụ giải | Sản xuất tất cả các ấn phẩm liên quan |
Trang trí, lắp dựng tại các địa điểm họp báo, sân thi đấu trong quá
trình giải diễn ra.

LỄ RA MẮT THẺ VISA DEBIT TẠI VIỆT NAM
Lễ ra mắt thẻ Visa Debit của Visa Asia Pacific (Tháng 11/2005)
Lễ ra mắt thẻ Visa Debit của Vietcombank (Tháng 5/2007)
Visa Debit là thẻ thanh toán toàn cầu đầu tiên được phát hành tại
Việt Nam thông qua các Ngân hàng Việt Nam. Hiện nay, hệ thống
thanh toán này đang được hầu hết Ngân hàng Việt Nam tham gia và
mạng lưới liên tục được phát triển.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế ý tưởng, kịch bản ra mắt | Thiết kế
các ấn phẩm, sân khấu, biển bảng | Sản xuất các ấn phẩm các hạng
mục trang trí ngoài trời | Thiết kế & lắp đặt phục vụ Tuần lễ Mua sắm
của Vietcombank tại Hà Nội và Tp. HCM sau sự kiện ra mắt.

GIẢI GOLF VÔ ĐỊCH QUỐC GIA
VIETNAM CHAMPIONSHIP (2005 / 2006 / 2007)
Giải Golf Vô Địch Quốc Gia được hình thành từ năm 2005, với ý
tưởng ban đầu của Saigon Times Group kết hợp với Dalat Palace Golf
Club. AvantDG tự hào là bạn đồng hành của giải golf mang tầm quốc
gia đầu tiên tại Việt Nam ngay từ khi giải bắt đầu được thành lập.
AvantDG đã thực hiện: Thiết kế logo & concept cho giải | Thiết kế
toàn bộ các hạng mục cho giải, biển bảng, trang trí sân thi đấu |
Thực hiện sản xuất các ấn phẩm phục vụ giải | Thiết kế các mẫu
quảng cáo báo chí.

một số
sản phẩm
MỘT SỐ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHÚNG TÔI ĐÃ THỰC HIỆN

một số
sản phẩm

MỘT SỐ WEBSITE CHÚNG TÔI ĐÃ THỰC HIỆN

www.aimsvn.com

www.delucaacademy.vn

www.vistar.vn

www.linhcam.com.vn

www.giathanhco.com

www.kingshowvina.com

một số
sản phẩm
MỘT SỐ ĐĨA CD - SẢN PHẨM MULTIMEDIA CHÚNG TÔI ĐÃ THỰC HIỆN

AET TRAVEL
E-Catalogue

GREEN CORRIDOR PROJECT
Bộ đĩa CD dữ liệu của
Dự án Hành Lang Xanh - WWF Huế

VIETNAM AIRLINES
Đĩa CD quảng bá cho Chương trình
Du lịch Hội thảo MICE TOUR

VIETNAM CHARM
CD giới thiệu ảnh phong cảnh trong Dự án
Quảng bá Du lịch của Bộ Văn hóa - Thể Thao - Du lịch

một số
sản phẩm
MỘT SỐ THIẾT KẾ 3D VÀ SỰ KIỆN CHÚNG TÔI ĐÃ THỰC HIỆN

ANZ Việt Nam

Chevrolet Việt Nam

Toyota - Dự án An toàn Giao thông

Hyundai Thành Công

Sacombank

Hyundai Việt Nam

HSBC

Vorwerk

cảm ơn
hy vọng chúng tôi
sớm có cơ hội hợp tác
cùng quý vị

liên hệ:
AvantDG
văn phòng hà nội:
a: #9, lô d2b, khu vp chính phủ
phố vạn phúc, ba đình, hà nội
t: 84.24.3944 6223
f: 84.24.3944 6285
văn phòng hcm:
a: tầng 7, tòa nhà halo, 92d nguyễn hữu cảnh
q. bình thạnh, tp. hcm
t: 84.28.3846 9979
f: 84.28.3846 9979
www.AvantDG.vn

