
GIẢ I 	PHÁP 	THƯƠNG	H IỆU 	VÀ 	TRUYỀN 	THÔNG	DÀNH	CHO 	LÃNH	ĐẠO





VAI 	TRÒ	CỦA	CEO

• Người đại diện thương hiệu doanh nghiệp trước nhà

đầu tư,	chính quyền,	khách hàng và đối tác

• Người thực thi các chiến lược kinh doanh

• Người truyền cảm hứng với nhân viên

• Người định hình và phát triển văn hóa của tổ chức

• Người huấn luyện đội ngũ kế cận của doanh nghiệp



VÌ 	SAO	CEO	CẦN	MỘT	CHIẾN	LƯỢC	THƯƠNG	HIỆU
&	TRUYỀN	THÔNG?

Tạo dựng niềm tin và thiện cảm với công chúng với doanh nghiệp thông qua	thương
hiệu cá nhân CEO,	đảm bảo sự thống nhất giữa thương hiệu lãnh đạo với thương hiệu
doanh nghiệp

Tạo dựng niềm tin và thiện cảm nhân viên dành cho lãnh đạo

Xây dựng hình ảnh CEO	như hình mẫu của văn hóa doanh nghiệp

Giúp CEO	gắn kết,	tạo động lực với đội ngũ kế cận

Truyền đạt tầm nhìn,	chiến lược kinh doanh một cách minh	bạch và truyền cảm hứng



4	P 	BRANDING	MIX

C EO 	 IMAG E C EO 	 R E PU TAT I ON

Tuổi - Giới tính - Học vấn - Bề ngoài

Phong cách lãnh đạo
Giao tiếp

Giải thưởng - Uy tín báo chí -
Danh tiếng - Lượng
Followers/Connections

Chỉ số KDSX,	Chỉ số TTCK,
Hiệu quả điều hành

PERSON
Con	người

PRESTIGE
Uy tín

PERSONALITY
Phong cách

PERFORMANCE
Thành quả

CEO	
Branding



PHƯƠNG	PHÁP	XÂY	DỰNG	THƯƠNG	HIỆU	CEO

1. Nghiên cứu

• Xác định điểm nổi bật và

khác biệt

• Xác định tầm nhìn,	sứ mệnh,	

mục tiêu

2.	Xác định chiến lược

thương hiệu

• Thiết kế thương hiệu (4P)

3.	Quảng bá thương hiệu

• Tập trung vào nhóm đối

tượng mục tiêu

• Đảm bảo độ nhất quán và

chân thực

• Tập trung vào sự khác biệt



STT Hạng mục công việc Sản phẩm bàn giao

1.	 Định vị Thương hiệu lãnh đạo:

• 01	cuộc phỏng vấn CEO	(120	phút)

• 03	cuộc phỏng vấn nhân viên và quản lý (60	phút/ cuộc)

• Nghiên cứu của Blue	C

Báo cáo Định vị

Thương hiệu lãnh đạo

2.	 Đề xuất Kế hoạch truyền thông Kế hoạch truyền thông

3 Triển khai Kế hoạch truyền thông Các sản phẩm truyền thông

CÁC	HẠNG	MỤC	CÔNG	VIỆC



Phát triển thương hiệu
cá nhân

Truyền thông tầm nhìn -
chiến lược

Tạo động lực &	Gắn kết

Văn hóa doanh nghiệp

GÓI	1	NĂM

• 6	bài diễn văn

• 24	bài viết trên blog/website

• 12	convo tháng và 52	post	(trung bình 1	

post/tuần)

• 4	Video	Leader	Talk

• 4	bài PR	báo chí (chưa bao gồm phí

booking)

• 12	buổi coaching	(90	phút)	về Truyền

thông,	VHDN	và TTNB

KẾ	HOẠCH	

TRUYỀN	

THÔNG

SẢN	PHẨM	TRUYỀN	THÔNG



Phát triển thương hiệu
cá nhân

Truyền thông tầm nhìn -
chiến lược

Tạo động lực &	Gắn kết

Văn hóa doanh nghiệp

GÓI	6	THÁNG

• 3	bài diễn văn

• 12	bài viết trên blog/website

• 6	convo tháng và 26	post	(trung bình 1	

post/tuần)

• 2	Video	Leader	Talk

• 2	bài PR	báo chí (chưa bao gồm phí

booking)

• 6	buổi coaching	(90	phút)	về Truyền

thông,	VHDN	và TTNB

KẾ	HOẠCH	

TRUYỀN	

THÔNG

SẢN	PHẨM	TRUYỀN	THÔNG




