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Media Venture Vietnam (MVV) là công ty mẹ, nhà đầu 
tư và đồng thời là cổ đông chính của Blue C.

MVV hiện là đối tác tư vấn chiến lược và kinh doanh 
của nhiều tổ chức lớn, giữ vai trò cung cấp giải pháp 
tổng thể bao gồm: chiến lược, PR, Mar-com, nội dung, 
giáo dục, thương hiệu, thiết kế bao bì sản phẩm và 
công nghệ...

Những giải pháp của Blue C dựa trên cơ sở công 
nghệ, không chỉ giúp doanh nghiệp vận hành 
hiệu quả, nâng cao sức mạnh thương hiệu mà 
còn gia tăng về lợi nhuận kinh doanh.

Blue C thấu hiểu khách hàng, cung cấp cho 
doanh nghiệp những sản phẩm và dịch vụ về nội 
dung, truyền thông nội bộ để hỗ trợ kinh doanh. 

TẬP ĐOÀN MVV

Blue C là thành viên của Media 
Venture Vietnam (MVV) – tập 
đoàn cung cấp các “Giải pháp 
cho doanh nghiệp” (Business 
Solution) trên cơ sở công nghệ, 
giúp khách hàng phát triển và 
giải quyết mọi vấn đề trong quá 
trình hoạt động.
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ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
Có tầm nhìn và nhạy bén 
với các xu thế mới

Đội ngũ chuyên viên trẻ, 
nhiệt huyết, cá tính

Có mối quan hệ tốt với 
báo chí, KOL và các nhóm 
cộng đồng...

Mạng lưới cộng tác viên 
rộng, đa dạng và phủ 
nhiều lĩnh vực

Là những cá nhân xuất 
sắc, am hiểu về truyền 
thông và nội dung

Đội ngũ quản lý có
kinh nghiệm 10 – 20 năm
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SẢN PHẨM
& DỊCH VỤ



SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

KÊNH CHỦ SỞ HỮU
DOANH NGHIỆP
(OWNED MEDIA)

TRUYỀN THÔNG
NỘI BỘ

NỘI
DUNG

DISCOVERY

DESIGN

DEVELOPMENT

DEPLOY

KIỂM TOÁN NỘI DUNG OWNED MEDIA

SỬA VÀ LÀM MỚI OWNED MEDIA

XÂY DỰNG OWNED MEDIA

SẢN XUẤT NỘI DUNG 

QUẢN TRỊ NỘI DUNG OWNED MEDIA

KIỂM TOÁN NỘI DUNG

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG

SẢN XUẤT NỘI DUNG

PHÂN PHỐI & QUẢN TRỊ NỘI DUNG
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NỘI
DUNG

Đo lường hiệu quả 
nội dung hiện tại 
của doanh nghiệp

Xây dựng chiến lược 
nội dung nhằm giải 
quyết mục tiêu kinh 
doanh hoặc củng cố 
hình ảnh thương hiệu

Cung cấp sản phẩm 
nội dung theo yêu cầu 
doanh nghiệp

Lựa chọn đăng tải và 
kiểm soát nội dung 
trên kênh phù hợp với 
đối tượng mục tiêu của 
doanh nghiệp

KIỂM TOÁN

NỘI DUNG

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

NỘI DUNG

SẢN XUẤT

NỘI DUNG

PHÂN PHỐI &

QUẢN TRỊ NỘI DUNG
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CHI TIẾT SẢN PHẨM
& DỊCH VỤ TTNB

H ồ  s ơ  n ă n g  l ự c

DISCOVERY

Mảng dịch vụ giúp tư 
vấn kế hoạch truyền 
thông, xây dựng hình 
ảnh lãnh đạo; tổ chức 
hội thảo nội bộ và 
truyền thông nội bộ 
thông qua đối tượng 
ngoại vi; thiết kế sáng 
tạo các sản phẩm IC; 
cho thuê nhân sự IC...

DESIGN

Mảng dịch vụ giúp 
kiểm toán nội dung 
IC, kiểm tra kỹ năng 
nhân sự IC, đo lường 
mức độ hài lòng của 
nhân viên và tìm kiếm, 
tổ chức hay đào tạo 
nhân viên trở thành 
đại sứ trên MXH cho 
doanh nghiệp

DEVELOPMENT

Mảng dịch vụ tư vấn ý 
tưởng sự kiện nội bộ; 
xây dựng chiến lược 
IC, chiến lược thương 
hiệu tuyển dụng, 
chiến lược quản trị sự 
thay đổi, chiến lược 
tạo dựng văn hoá 
doanh nghiệp; thiết kế 
kênh và sản xuất nội 
dung cho kênh IC

DEPLOY

Mảng dịch vụ giúp gắn 
kết lãnh đạo – nhân 
viên, củng cố độ trung 
thành; xây dựng cơ 
cấu ghi nhận -  khen 
thưởng, khung nội quy; 
thiết kế trải nghiệm mới 
cho nhân viên; đào tạo 
về IC cũng như kỹ 
năng truyền thông và 
MXH cho lãnh đạo, 
nhân viên...
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KIỂM TOÁN NỘI DUNG 
KÊNH CHỦ SỞ HỮU

SỬA VÀ LÀM MỚI 
KÊNH CHỦ SỞ HỮU

XÂY DỰNG KÊNH CHỦ SỞ HỮU

SẢN XUẤT NỘI DUNG 
KÊNH CHỦ SỞ HỮU

QUẢN TRỊ NỘI DUNG 
KÊNH CHỦ SỞ HỮU

CHI TIẾT SẢN PHẨM
& DỊCH VỤ OWNED MEDIA

OWNED
MEDIA
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XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG

NUWHITE - “CHUYÊN GIA DƯỠNG TRẮNG”

Chiến lược truyền thông 360 độ cho 
chiến dịch ra mắt sản phẩm sữa tắm 
NuWhite, hướng đến tập đối tượng mục 
tiêu là chị em phụ nữ có mong muốn sở 
hữu làn da trắng, độ tuổi từ 25 – 30, thu 
nhập trung bình, sống ở khu vực miền 
Nam và rải rác ở các đô thị vừa trên cả 
nước. 

 Sử dụng hình ảnh và độ lan toả từ đại 
sứ thương hiệu Ngọc Trinh – người có những 
lợi thế tương đồng với mong muốn của khách 
hàng mục tiêu cũng như những gì mà 
NuWhite có thể mang lại – để truyền thông 
cho sản phẩm.
Chiến lược biến NuWhite trở thành “CHUYÊN 
GIA DƯỠNG TRẮNG” với hiệu quả làm trắng 
an toàn được xây dựng theo 3 giai đoạn: 
   Gây tranh cãi/tạo sư chú ý
   Lan toả thông điệp
   Gắn kết người tiêu dùng.
Các hoạt động diễn ra trên những kênh: PR 
media; Facebook; forum; sự kiện...

Yêu cầu

Giải pháp
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NUWHITE - “CHUYÊN GIA DƯỠNG TRẮNG”

Fanpage chính thức của NuWhite đạt 
lượng fan > 1 triệu người, tương tác 
thường xuyên và chia sẻ trải nghiệm sử 
dụng NuWhite

Clip viral 

Bài PR
Chùm 30 bài PR chạy trên các kênh 
mục tiêu đạt lượng truy cập cao, tạo 
hiệu ứng lan toả tốt đến cộng đồng 
mục tiêu

Clip viral “Ngọc Trinh trong phòng 
tắm” 759.054 lượt xem (số liệu tính đến 
7/2016). Được chia sẻ trên nhiều trang 
tin, hội/nhóm mạng xã hội...

Các cuộc thi online, hoạt động offline 
ấn tượng, gây được sự chú ý đối với thị 
trường và khách hàng

Kết quả

Fanpage

Hoạt động
online/
offline

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG
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SẢN XUẤT NỘI DUNG

 Xây dựng kịch bản truyền thông gây tranh cãi 
về sự kiện biễu diễn của RC do VPBank tài trợ, 
dưới các góc nhìn về văn hoá, doanh nghiệp, 
nghệ thuật và truyền thông.

  Sử dụng tiếng nói của KOLs trong các lĩnh vực 
khác nhau theo hai hướng tích cực – tiêu cực để 
thu hút tối đa sự chú ý của cộng đồng trước, 
trong và sau sự kiện

Yêu cầu

Giải pháp

Định hướng và sản xuất nội dung truyền thông 
nhằm gắn kết được tên tuổi của VPBank với 
nghệ sĩ Richard Clayderman cũng như buổi biểu 
diễn của ông tại Việt Nam do chính VPBank tài 
trợ và tổ chức trong thời gian 1 tuần.

GẮN KẾT THƯƠNG HIỆU VPBANK VỚI
 RICHARD CLAYDERMAN
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SẢN XUẤT NỘI DUNG

  VPBank trở thành tâm điểm của dư 
luận, gắn liền với thông tin về đêm nhạc 
của Richard Clayderman

  5 status trên mạng xã hội của KOLs 
/chuyên gia truyền thông Nguyễn Thanh 
Sơn đạt hơn 100 lượt chia sẻ và 1000 
lượt yêu thích, tạo hiệu ứng mãnh mẽ 
trong cộng đồng người làm truyền 
thông/thương hiệu

  Tên tuổi VPBank cũng như chiến lược 
làm thương hiệu qua nghệ thuật của 
doanh nghiệp được cộng đồng nhận 
thức, chú ý và yêu thích qua loạt bài 
phỏng vấn các chuyên gia Đức Sơn 
(Richard Moore) và Phạm Vũ Tùng (Da-
vines)

  13 bài PR chạy trên các kênh truyền 
thông đại chúng được lan toả mạnh 
mẽ, tác động đến các tập đối tượng 
mục tiêu

Kết quả

>>

>>

>>

GẮN KẾT THƯƠNG HIỆU VPBANK VỚI
 RICHARD CLAYDERMAN
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CẢI TỔ VÀ LÀM MỚI KÊNH TTNB DOANH NGHIỆP

SẢN XUẤT TẠP CHÍ NỘI BỘ “NHỊP ĐẬP MOBIFONE”

 Kiểm toán nội dung ấn phẩm hiện tại cũng như 
khảo sát cán bộ, nhân viên và đội ngũ chuyên 
trách để phát hiện vấn đề

 Xây dựng template, khung nội dung, concept 
chuyên mục, kế hoạch nội dung hàng tháng cho 
bản tin mới – Nhịp Đập MobiFone

 Sản xuất nội dung và chịu trách nhiệm in ấn cho 
bản tin mới

 Hỗ trợ nhân sự thường trực và đào tạo nhân sự 
cho MobiFone

Ra mắt thành công Nhịp đập MobiFone với 
diện mạo và nội dung hoàn toàn mới, hiệu quả 
hơn trong việc lan toả thông điệp TTNB của 
MobiFone và thu hút được nhân viên tham gia 
đóng góp nội dung

 Tần suất: 6 số/năm
 40% lượng bài viết/số do nhân viên Mobi-
Fone sản xuất
 Cấu trúc tạp chí mới rõ ràng, nội dung nhất 
quán và hấp dẫn
 Tạp chí trở thành kênh truyền thông hai 
chiều giữa lãnh đạo và nhân viên MobiFone

Kết quả

>>

 Khảo sát và đo lường chất lượng nội dung 
ân phẩm TTNB của MobiFone

 Đề xuất định hướng và sản xuất nội dung 
cho ấn phẩm TTNB mới nhằm đạt hiệu quả 
truyền thông cao hơn trong bối cảnh Mobi-
Fone có nhiều thay đổi quan trọng

Yêu cầu Giải pháp
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HỖ TRỢ NHÂN SỰ TTNB CHO DOANH NGHIỆP

CUNG CẤP NHÂN SỰ ONSITE CHO VIETNAM AIRLINES

Hỗ trợ nhân sự chuyên trách nhằm nâng 
cao chất lượng nội dung của hoạt động 
TTNB tại Viẹtnam Airlines

  Nghiên cứu tình hình thực tế của hoạt động TTNB tại Vietnam 
Airlines để phát hiện vấn đề (không có phóng viên chuyên trách 
có chuyên môn dẫn tới lượng thông tin mỏng, nội dung thiếu hấp 
dẫn)

  Hỗ trợ phóng viên onsite, làm việc trực tiếp tại Vietnam Airlines 
và kết hợp tổ chức nội dung TTNB cùng nhóm biên tập từ xa (tại 
Blue C)

Chất lượng nội dung của tạp chí nội bộ 
Vietnam Airlines được nâng cao, tác 
động tích cực đến chất lượng TTNB tại 
doanh nghiệp

 Số lượng tin bài tăng, trung bình đạt gần 
200 tin bài/tháng

 Định dạng nội dung được mở rộng, hấp 
dẫn hơn: infographic, video...

 Nhân sự onsite hợp tác tốt cùng nhân 
viên MobiFone, gắn kết và tổ chức nội 
dung hiệu quả với ban biên tập Blue C

Yêu cầu Giải pháp

Kết quả
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XÂY DỰNG KÊNH OWNED MEDIA CHO DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG TRANG TIN GE REPORTS VIETNAM

Xây dựng kênh chủ sở hữu và thu hút 
cộng đồng bằng thông tin và bài viết 
liên quan tới các hoạt động/phát minh 
của GE cũng như các sáng kiến khoa 
học – công nghệ trong ngành công 
nghiệp, hỗ trở khẳng định vị thế doanh 
nghiệp của GE Việt Nam

 Nghiên cứu trang tin gốc của GE Reports và 
đặc điểm tiếp nhận thông tin của khách hàng 
mục tiêu
 Xây dựng GE Reports Vietnam theo mô hình 
gốc, gồm 2 phần tin tức doanh nghiệp và tin 
ngành
 Đổi mới một số điểm về cách triển khai nội 
dung và tổ chức thông tin để phù hợp hơn với 
độc giả Việt Nam
 Hỗ trợ nhân sự chuyên trách để tối ưu hoá nội 
dung các thông tin về GE Việt Nam

Yêu cầu Giải pháp

>>
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XÂY DỰNG KÊNH OWNED MEDIA CHO DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG TRANG TIN GE REPORTS VIETNAM
  Nội dung GE Reports Vienam thiết thực với 4 mục: 

 + GE & Việt Nam
 + Các lĩnh vực kinh doanh
 + Phát triển bền vững
 + Tương lai đột phá
  Định dạng nội dung hấp dẫn: bài phân tích, infographic, video, tin 
nhanh...
  Có sự tham gia tổ chức nội dung của lãnh đạo GE, các nhà khoa 
học, chuyên gia kinh tế và nhà báo uy tín
  Số lượng hợp lí: 22 - 25 bài viết chất lượng mỗi tháng

Kết quả >>



KHÁCH
HÀNG
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THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE
http://bluec.vn/

THANK YOU!


