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C Espresso
C Espresso là dịch vụ kiểm toán nội dung IC.
Giống như ly Espresso đầu ngày giúp chúng
ta luôn tỉnh táo để bắt đầu công việc, C
Espresso giúp doanh nghiệp nhìn rõ được
thực trạng IC của mình, từ đó xây dựng
những chiến lược và giải pháp để phát huy
thế mạnh, khắc chế điểm yếu.
C Espresso đo lường hiệu quả IC bằng bộ
công cụ phát triển riêng S.H.A.R.E.S.
C Espresso đo lường sự nhất quán, tính hấp
dẫn, độ ủng hộ, khả năng gắn kết, tiềm
năng phát triển và tính đồng bộ của IC.

C Mirror
C Mirror là dịch vụ kiểm tra kỹ năng của bộ
phận làm IC trong doanh nghiệp. Như tên
gọi, C Mirror giống như chiếc gương để soi
chính mình. Mô hình chuẩn của C Mirror
gồm 2 phần: chuyên môn và tích cách.
Thông qua trắc nghiệm tính cách và bài test
kỹ năng với 6 lĩnh vực chuyên môn, C Mirror
giúp tìm ra những điểm mạnh, yếu của bộ
8

phận làm IC và những người thật sự phù hợp
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với công việc này.

C Hot
C Hot là dịch vụ khảo sát mức độ trung thành
của nhân viên đối với doanh nghiệp. Thông qua
bộ câu hỏi chuyên biệt, C Hot giúp xác định
những yếu tố giúp gia tăng sự gắn bó với công
ty, cũng như những nguy cơ nghỉ việc của nhân
viên để chủ động khắc phục trước khi quá muộn.

C Social
C Social là dịch vụ tìm kiếm, tổ chức, đào tạo
những nhân viên có tố chất để trở thành đại
sứ cho thương hiệu trên mạng xã hội. Dựa theo
đặc thù của thương hiệu, C Social sẽ giúp lập
nhóm phù hợp ở các vị trí social leader, social
executive và social employee, xây dựng bảng
mô tả công việc và đào tạo kỹ năng để họ có
thể triển khai công việc đại sứ thương hiệu.
9
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IC Strategy
IC Strategy là dịch vụ xây dựng chiến lược truyền thông
nội bộ toàn diện cho doanh nghiệp. IC Strategy nghiên
cứu tổng thể thực trạng IC của doanh nghiệp, bao
gồm sản phẩm, kênh, nhân sự, nền tảng công nghệ. IC
Strategy cũng tham chiếu các định hướng phát triển,
chiến lược kinh doanh, định vị thương hiệu, văn hoá
doanh nghiệp, SWOT của doanh nghiệp và đặc thù nhân
sự để từ đó thiết kế một chiến lược tổng thể giúp giải
quyết vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC
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Talent Hug
Talent Hug là dịch vụ xây dựng chiến lược thương hiệu tuyển dụng,
giúp doanh nghiệp có thể thu hút được nhân tài, tìm được người
giỏi về làm, tăng khả năng cạnh tranh cho mình và gián tiếp làm
suy yếu đối thủ.
Talent Hug đề xuất chiến lược tổng thể về tuyển dụng, được thiết
kế dựa trên thực trạng của doanh nghiệp và đặc thù của từng
ngành, hướng đến những mục tiêu cụ thể của tuyển dụng.

C Change
C Change là dịch vụ xây dựng chiến lược quản trị sự thay đổi.
C Change hỗ trợ quản trị những thay đổi lớn của doanh nghiệp
như thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao, thay đổi mô hình kinh doanh,
thay đổi chiến lược phát triển, thay đổi cơ cấu và mô hình tổ
chức... C Change xây dựng chiến lược và những kế hoạch cụ thể
tác động đến thay đổi nhận thức, quan điểm, hành vi ở các cấp
độ và bộ phận khác nhau trong nội bộ doanh nghiệp. C Change
cũng đo lường và đánh giá hiệu quả trước và sau khi thay đổi.

C Culture
C Culture là dịch vụ xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
C Culture sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng đặc trưng văn hoá riêng,
xác định các giá trị cốt lõi phù hợp, cách thức đưa những giá trị đó
vào công việc và cuộc sống. C Culture giúp hệ thống các thành tố

hoạt động đi kèm để thực hiện chúng. C Culture cũng giúp xây dựng
bộ quy tắc ứng xử cho doanh nghiệp và cách thức thực hiện, giám
sát hiệu quả.
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văn hoá cần bảo tồn, duy trì, phát triển trong doanh nghiệp và các
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C Remark
C Remark là dịch vụ tổ chức các sự kiện nội bộ cho doanh nghiệp.
C Remark bao gồm xây dựng ý tưởng, phát triển concept, hình ảnh,
đến tổ chức và quản lý sự kiện. C Remark được thiết kế riêng cho
từng sự kiện của từng doanh nghiệp với sự khác biệt trong cách xây
14

dựng ý tưởng, sáng tạo nội dung và khai thác hiệu ứng công nghệ.
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C Hub
C Hub là dịch vụ xây dựng mạng
intranet cho nội bộ doanh nghiệp.
C Hub bao gồm hệ thống kỹ thuật
(CMS, giao diện, host và server, lưu trữ
và back up), khung nội dung với các
chuyên mục thích hợp, hệ thống quy
trình và quy chuẩn để quản trị chất
lượng nội dung. C Hub cũng quản trị
người dùng, đảm bảo các nội dung
đến đúng mục tiêu.

15

IC FOR SUCCESS

16

IC FOR SUCCESS

C App

C Mag

C App là dịch vụ thiết kế và xây dựng ứng

C Mag là dịch vụ xây dựng và thiết kế tạp chí

dụng chuyên biệt cho IC trên các nền tảng

nội bộ. C Mag bao gồm tất cả các công đoạn

mobile như Android và iOS. C App bao gồm

sản xuất một tạp chí chuyên nghiệp, từ nghiên

nhiều chức năng như đưa thông tin, tiếp

cứu nhu cầu độc giả, xây dựng cấu trúc và

nhận thông tin, tương tác người dùng (bình

concept các chuyên mục, thiết kế template,

luận, chia sẻ, trò chuyện), tra cứu, game.

xác định văn phong, đến tổ chức nội dung và

C App bao gồm hệ thống kỹ thuật (CMS,

biên tập, dàn trang rồi in ấn và phát hành.

server, hosting), khung nội dung, hệ thống

C Mag giúp doanh nghiệp có một tạp chí đúng

quy trình quy chuẩn để tiếp nhận, tương tác

chuẩn, có thể in hoặc phát hành theo dạng

và truyền tải nội dung dưới nhiều định dạng

emagazine định kỳ hoặc vào các dịp đặc biệt

khác nhau). C App có dịch vụ retainer.

tuỳ vào nhu cầu của doanh nghiệp.

C News
C News là dịch vụ thực hiện các bản tin nội bộ
cho doanh nghiệp. C News bao gồm tất cả các
loại hình tin tức cập nhật, ở một hoặc nhiều định
dạng theo mô hình COPE (create once, publish
everywhere). C News bao gồm cả viết tin bài,
chụp ảnh, làm video, thực hiện phỏng vấn,
phóng sự ngắn, biên dịch tổng hợp, khảo sát,
phân tích số liệu và các loại hình thông tin tương
tác khác. C News được cung cấp theo gói và
cũng có thể được thực hiện theo các yêu cầu
riêng lẻ.

C Video
C Video là dịch vụ xây dựng kênh và sản phẩm
truyền thông dưới định dạng video. C Video bao
gồm kế hoạch phát triển nội dung trên các mạng
xã hội lớn như youtube, instagram, facebook.
C Video cũng bao gồm dịch vụ sản xuất các thể
loại video đa dạng: viral video, instruction video,
video animation, video infographic, 3D video,
video interactive, video release, video speech,
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corporate video, phim ngắn, phim tài liệu, TVC...
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Talent Engage
Talent Engage là một chương trình được
thiết kế để tăng cường sự gắn kết giữa
lãnh đạo với nhân viên, giữa nhân viên
với nhân viên và các đối tượng khác.
Talent Engage bao gồm việc khảo sát để
xác định nhu cầu, phân loại các nhóm
nhân viên, xây dựng một chương trình
dài hạn với nhiều giai đoạn khác nhau
và nhiều kế hoạch nhỏ liên kết để tăng
cường sự gắn kết ở các cấp bậc qua
nhiều cấp độ. Talent Engage gồm 3 gói
chuyên biệt, tương ứng với các gói giải
pháp đi kèm.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC
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Talent Loyal
Talent Loyal là một chương trình được
BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

thiết kế để tăng độ trung thành của
nhân viên, giúp doanh nghiệp giữ
chân được người tài và giảm tỷ lệ

1.

Kết quả khảo sát

nghỉ việc. Talent Loyal kết hợp với

2.

Đề xuất chiến lược

C Hot (test độ trung thành), C Shine

3.

Kế hoạch tổng thể

(tưởng thưởng, ghi nhận) và bao

4.

Tư vấn triển khai

gồm cả tư vấn xây dựng hành trình

5.

Giám sát thực hiện

thăng tiến (career path). Talent Loyal

6.

Báo cáo

là một chương trình dài hơi với nhiều

7.

Nhân sự chuyên trách hỗ trợ

gói khác nhau.

Talent Shine
Talent Shine là một chương trình được thiết kế để ghi nhận và tưởng
thưởng những đóng góp của nhân viên. Talent Shine bao gồm việc xây
dựng giải thưởng và cơ cấu, các hoạt động đi kèm, thiết kế các ý tưởng
sáng tạo, thiết kế các vật phẩm, các nội dung và cách thức tưởng
thưởng, ghi nhận cá nhân và tập thể. Các kế hoạch truyền thông xây
dựng nhân vật và câu chuyện điển hình...

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC
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1.

C Force
C Force là chương trình xây dựng khung nội
quy, các quy chuẩn để triển khai bộ máy
nhân sự và các hoạt động IC tại doanh
nghiệp. C Force bao gồm các quy định cụ
thể về việc áp dụng IC như một phần của
performance review; các KPI về IC áp cho
các bộ phận và các vị trí; các mô tả công
việc, chế độ cũng như quyền lợi đi kèm của
những người làm IC trong doanh nghiệp.
C Force cũng bao gồm các biểu mẫu của
IC, từ form cung cấp thông tin đến check list
khi triển khai và mẫu báo cáo.

C Ex
C Ex là chương trình tạo ra những trải
nghiệm mới cho nhân viên. C Ex bao gồm
việc chăm sóc khách hàng nội bộ, các ý
tưởng về không gian và môi trường làm
việc, các chương trình phúc lợi dành riêng
cho từng nhóm đối tượng khác nhau: nhân
viên mới, cán bộ lâu năm, phụ nữ mang
22

thai, LGBT... C Ex cũng áp dụng công nghệ
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mới để tạo ra những trải nghiệm thú vị cho
nhân viên trong công việc.

Pen Class
Pen Class là chương trình đào
tạo về IC dành riêng cho lãnh
đạo. Pen Class giúp lãnh đạo
có được nhận thức đúng về
vai trò và ý nghĩa của IC nhìn
từ góc độ chiến lược, mô hình
kinh doanh, cách thức quản lý,
xây dựng văn hoá.
Thời gian đào tạo: 1 buổi

Paper Class
Paper Class là chương trình
đào tạo về IC dành cho các
vị trí quản lý, trưởng bộ phận,
trưởng nhóm. Paper Class giúp
quản lý có nhận thức đúng về
IC, cách thức để quản trị và
tối ưu hiệu quả của nó ở đơn
vị. Paper Class cũng trang bị
kỹ năng cho các vị trí quản lý
để họ có thể tham gia và tạo
điều kiện cho IC phát triển tại

Thời gian đào tạo: 2 buổi

IC FOR SUCCESS

đơn vị.
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IC4IC
IC4IC là chương trình đào tạo
kỹ năng làm truyền thông nội
bộ cho những người chuyên
trách ở doanh nghiệp.
IC4IC bao gồm đào tạo về
truyền thông thời đại số, về kỹ
năng tổ chức nội dung, biên
tập; kỹ năng phát hiện vấn đề,
khai thác đề tài; kỹ năng phân
tích và xử lý thông tin; các quy
chuẩn khi làm nội dung ảnh,
video, infographic; kinh nghiệm
24

làm việc với các đối tượng
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khác nhau trong truyền thông.
Thời gian đào tạo: 6 buổi
.

C Social
C Social là chương trình đào tạo
làm nội dung trên mạng xã hội cho
doanh nghiệp. C Social gồm tổng
quan về Paid, Owned và Earned
Media. C Social đào tạo kỹ năng
xác định hình mẫu truyền thông trên
mạng xã hội, ngôn ngữ dùng trên
mạng xã hội, tìm hiểu thói quen và
nhu cầu tiêu dùng nội dung trên

C Write

mạng xã hội. C Social hướng dẫn

C Write là chương trình đào tạo kỹ năng viết tin, bài

xây dựng khung nội dung (convo

và sử dụng tiếng Việt trong truyền thông. C Write

calendar), cách triển khai nội dung,

cũng đào tạo kỹ năng viết diễn văn, kịch bản MC,

kỹ năng tương tác với người dùng,

kịch bản video, audio, status trên mạng xã hội, blog

các công nghệ hỗ trợ nội dung

cá nhân, và những nội dung tương tác khác. C Write

trong môi trường số.

dành riêng cho các nhân viên hoạt động như phóng

Thời gian đào tạo: 2 buổi

viên của IC.
Thời gian đào tạo: 4 buổi

C Story
C Story là chương trình đào tạo nghệ thuật kể
chuyện. C Story giúp làm cho các thông tin trở nên
hấp dẫn, gần gũi truyền cảm hứng, truyền đi thông

Thời gian đào tạo: 2 buổi
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điệp một cách sáng tạo, dễ gây ấn tượng và dễ nhớ.
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C 90
C 90 là dịch vụ tư vấn kế hoạch truyền thông cho CEO
hoặc Chủ doanh nghiệp trong 90 ngày đầu đảm nhiệm vị
trí lãnh đạo. C 90 bao gồm nghiên cứu thực trạng, phát
triển thông điệp, xây dựng kế hoạch hành động chi tiết
theo từng tuần và các nội dung truyền thông tương ứng.

C Talk
C Talk là dịch vụ tổ chức các buổi nói chuyện, trao
đổi, bàn tròn, giao lưu cho nội bộ doanh nghiệp. C Talk
nghiên cứu yêu cầu, xây dựng chủ đề và concept toạ
đàm; xây dựng kịch bản chương trình, kết nối diễn giả,
khách mời; xây dựng kế hoạch truyền thông và tương tác
trước, trong cũng như sau buổi toạ đàm. C Talk cũng sản
xuất tài liệu liên quan, phát triển và đóng gói thành các
định dạng nội dung khác nhau và hỗ trợ phân phối.
28
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C Speech
C Speech là dịch vụ soạn diễn văn, bài phát biểu của lãnh đạo trong các
sự kiện đặc biệt. C Speech cũng bao gồm cả viết thông điệp, thư ngỏ của
lãnh đạo theo định kỳ hoặc theo yêu cầu riêng. Blue C nghiên cứu tính

thông nội bộ để đưa ra những bài diễn văn, phát biểu tốt nhất. C Speech
cũng bao gồm cả tư vấn trả lời phỏng vấn báo chí.

IC FOR SUCCESS

cách và văn phong của lãnh đạo, tìm hiểu tâm lý của đối tượng truyền
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C Creative
C Creative là dịch vụ thiết kế sáng tạo cho các sản phẩm IC. C Creative bao
gồm xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho các team nội bộ; thiết kế giao
diện website và app; thiết kế banner quảng cáo, poster, backdrop; thiết kế tạp
chí, enewsletter, các sản phẩm IC chuyên biệt như emoticon, stickers...
C Creative cũng bao gồm các dịch vụ in ấn, decor trang trí không gian làm
việc theo chủ đề của các chiến dịch IC. Dịch vụ C Creative được cung cấp
theo các gói riêng biệt với những quyền lợi tương ứng. C Creative cũng có thể
thực hiện yêu cầu của từng dự án riêng biệt.

C Site
C Site là dịch vụ cho thuê nhân viên làm IC tại doanh nghiệp. Blue C sẽ gửi
chuyên gia IC được đào tạo bài bản sang ngồi làm việc tại chính văn phòng
của doanh nghiệp. Một team nội bộ chuyên trách tại Blue C sẽ hỗ trợ chuyên
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thoả thuận về các hạng mục công việc, bao gồm phỏng vấn, viết tin bài,
huấn luyện đào tạo nhân sự IC của doanh nghiệp. C Site gồm 3 gói được
thiết kế theo thời gian làm việc onsite của chuyên gia.

C Family
C Family là dịch vụ xây dựng các kế hoạch IC hướng đến đối tượng
là người nhà nhân viên. Ba nhóm đối tượng C Family hướng đến
là cha mẹ, con cái và vợ/chồng của nhân viên. Với mỗi nhóm đối
tượng khác nhau, C Family cung cấp các giải pháp truyền thông
khác nhau. C Family bao gồm 3 gói duy trì ứng với các quyền lợi
tương ứng.

C Holders
C Holders là dịch vụ xây dựng các kế hoạch IC hướng đến đối tượng
là các cổ đông trong các công ty đại chúng. C Holders bao gồm
các bản tin chuyên biệt dành cho cổ đông với mục tiêu xây dựng

bao gồm 3 gói duy trì ứng với các quyền lợi tương ứng.
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quan hệ gắn kết, niềm tin giữa cổ đông và doanh nghiệp. C Holders
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Công ty Cổ phần Phát triển Nội dung Blue C - Tầng 5, Tòa nhà Prima
Số 22 Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa, Hà Nội
(04) 7303 2388

 info@bluec.com

www.bluec.vn

