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CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT HOÁ THƯƠNG HIỆU

CÂU TUYÊN NGÔN KHÁC BIỆT HOÁ THƯƠNG HIỆU:

1. 3.2.
Tập đoàn nông nghiệp quốc gia lâu đời và 
qui mô nhất Việt Nam, đóng vai trò định hướng 
và phát triển nông nghiệp bền vững của toàn 
quốc trên nền tảng sức mạnh Giống cây trồng 
và công nghệ

Doanh nghiệp Khoa học công nghệ cấp quốc gia 
đầu tiên, cung cấp các giải pháp ứng dụng 
công nghệ cao chứa hàm lượng chất xám luôn 
đi trước & định hướng thị trường

Nghiên cứu sản xuất và kinh doanh Sản phẩm 
giống đa dạng nhất, phù hợp đặc trưng vùng 
sinh thái toàn bộ Việt Nam

“Tập đoàn nông nghiệp quốc gia tầm cỡ và lâu đời nhất Việt Nam, 
định hướng cải tiến nền nông nghiệp bền vững với các giải pháp đa dạng 

bằng tri thức - ứng dụng công nghệ khoa học cùng hợp tác quốc tế, 
cho những người nông dân hội nhập và một nền Nông nghiệp Việt Nam Hiện đại và Hiệu quả.”

Thương hiệu không chỉ là một cái tên hay dấu ấn giúp nhận biết một sản phẩm hay doanh nghiệp. Trong một thế 
giới ngày càng nhiều lựa chọn, xây dựng thương hiệu với chiến lược rõ ràng là một cách hiệu quả để vượt qua 
cạnh tranh, đến với người tiêu dùng và trở thành lựa chọn hàng đầu của họ. Chiến lược thương hiệu giúp định thế 
Vinaseed đồng thời tạo nên một hình ảnh thương hiệu khác biệt và có ý nghĩa trong tâm trí của các nhóm khách 
hàng mục tiêp với ba điểm khác biệt sau:
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TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU

The Prestigious | Uy tín

The Innovative | Cách tân, Sáng tạo

The Humane | Nhân hậu, chu đáo

Khát vọng đóng góp cho cộng đồng xã hội qua những sáng tạo và đổi mới 
ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả và hiện đại, Vinaseed tập trung 
đầu tư nguồn lực tài chính và chất xám vào các hoạt động nghiên cứu khoa 
học công nghệ nhằm tìm kiếm những giải pháp, sản phẩm tiên tiến dẫn đầu 
xu hướng phát triển của ngành, cũng như đáp ứng nhu cầu của thị trường. 
Tối ưu hoá hàm lượng khoa học kỹ thuật trong mỗi sản phẩm là minh chứng cho 
kết quả của quá trình sáng tạo không ngừng.

Với sứ mệnh phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp, với một tấm lòng 
nhận hậu mong ước người nông dân sung túc trên chính thuở ruộng trù phú 
của mình, với tư tưởng hội nhập và đổi mới, Vinaseed luôn sát cánh, trao tri 
thức, chuyển giao kĩ thuật cho  người nông dân với sự chu đáo, tận tình và 
tinh thần trách nhiệm cao. Khát vọng của Vinaseed mang đậm tính nhân văn 
và niềm tự hào khi được đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Nông nghiệp
Việt Nam, gia tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống của người làm nông nghiệp,
nâng cao kiến thức cho nông dân hội nhập, sâu xa là đảm bảo an ninh lương thực, 
tự chủ về nguồn nguyên vật liệu sản xuất.

Là doanh nghiệp thành lập năm 1968 và đầu ngành nông nghiệp tầm cỡ quốc gia với khả 
năng dẫn dắt, giữ vị thế chuyên gia đầu ngành trong cả nước, là cái nôi đầu 
trong ngành giống cây trồng, hội nhập sâu với thế mạnh về Giống cây trồng. 
Vinaseed luôn đồng hành trong suốt các giai đoạn phát triển lĩnh vực Nông 
nghiệp của Việt Nam, cùng tìm giải pháp, hướng đi và làm nội lực cho công 
cuộc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Việt Nam theo xu hướng hiện đại và hiệu quả. THE PRESTIGIOUS

UY TÍN

THE INNOVATIVE
CÁCH TÂN
SÁNG TẠO

THE HUMANE
NHÂN HẬU
CHU ĐÁO
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ĐỀ XUẤT HÌNH MẪU THƯƠNG HIỆU

The Innovator / Ruler
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Nhà Cải cách/Nhà điều hành là người sinh ra đã có khả năng lãnh đạo. Họ sống trong một thế giới mà mọi thách thức đều có thể được vượt qua và họ 
là người chịu trách nhiệm vượt qua những thách thức đó. Họ có xu hướng lãnh đạo, điều rất phù hợp với khả năng nhanh chóng tập hợp các thông tin 
phức tạp, các nguồn lực đa dạng và bằng năng lực của họ để đưa ra phán quyết một cách nhanh chóng. Họ là người “chịu trách nhiệm” về người khác. 
Người cải cách đặt ra cách thức vận hành của một lĩnh vực, có vai trò này trong các lĩnh vực mà họ hoạt động. Họ biết những gì là tốt cho mọi người 
xung quanh, tạo ra các sản phẩm đột phá. Nhà cải cách về tạo hình mẫu cho các hành vi lý tưởng trong xã hội, do đó các nhãn hiệu cai trị thường là 
dẫn đầu trong lĩnh vực của mình, thống trị và đại diện cho cách thành lập và đề ra các luật cho lĩnh vực đó. Họ thấy mình như biết những gì là tốt cho 
người khác và đặt ra các tiêu chuẩn. Công ty giữ vị thế dẫn đầu thị trường luôn là thương hiệu tạo ra một cảm giác giữ định hướng an toàn, yên tâm 
trước mỗi bước thay đổi của lĩnh vực mà mình tham gia.
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TIÊU CHÍ LỰA CHỌN & SỬ DỤNG HÌNH ẢNH MINH HỌA
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Việc lựa chọn và sử dụng hình ảnh minh hoạ trong các sản phẩm của Vinaseed 
cần thể hiện mang lại liên tưởng và ấn tượng, truyền tải những nét tính cách 
của mẫu hình thương hiệu, bao gồm:

- Uy tín
Là doanh nghiệp lâu đời và đầu ngành nông nghiệp tầm cỡ quốc gia với khả năng dẫn dắt, giữ vị thế chuyên gia đầu ngành trong cả nước, là cái nôi 
đầu trong ngành giống cây trồng, hội nhập sâu với thế mạnh về Giống cây trồng.

- Cách tân, sáng tạo
Khát vọng đóng góp cho cộng đồng xã hội qua những sáng tạo và đổi mới ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả và hiện đại, Vinaseed tập trung 
đầu tư nguồn lực tài chính và chất xám vào các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.

- Nhân hậu, chu đáo 
Với sứ mệnh phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp, với một tấm lòng nhận hậu mong ước người nông dân sung túc trên chính thửa ruộng trù 
phú của mình, với tư tưởng hội nhập và đổi mới, Vinaseed luôn sát cánh, trao tri thức, chuyển giao kĩ thuật cho người nông dân với sự chu đáo, tận 
tình và tinh thần trách nhiệm cao.



Uy tín Cách tân, sáng tạo Nhân hậu, chu đáo
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GỢI Ý LỰA CHỌN & SỬ DỤNG HÌNH ẢNH MINH HỌA
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Hình ảnh mang tính dẫn dắt, truyền lửa, 
truyền cảm hứng và công nghệ giữa những 
kỹ sư công nghệ cao đến với người nông 
dân. Hình ảnh thể hiện không khí làm việc 
vui vẻ trên những thửa ruộng trù phú, sung 
túc. Có thể dùng cảnh cận để zoom in vào 
những hành động sát cánh, chuyển giao, 
những nét mặt tràn đầy nhiệt huyết và tinh 
thần trách nhiệm. Cảnh toàn để miêu tả 
được không gian đồng ruộng ngày một trù 
phú với máy móc công nghệ hiện đại. Màu 
ảnh ấm áp thể hiện cho sự nhân hậu.

Hình ảnh mang tính công nghệ, hiện đại, 
tiên tiến. Ngoài hình ảnh về máy móc, công 
nghệ cao trong ngành công nghệ sinh học, 
kết hợp hình ảnh về đội ngũ con người 
trong quá trình hoạt động nghiên cứu trong 
môi trường hiện đại, chuyên nghiệp. Sắc 
màu xanh công nghệ sinh học, hoặc màu 
trong trẻo công nghệ cao.

Hình ảnh thể hiện sự vững chãi, to lớn thể 
hiện được tầm cỡ Tập đoàn Quốc gia. Góc 
chụp rộng, bao quát.
Ngoài ra, để mang lại vị thế chuyên gia đầu 
ngành, hình ảnh được tư vấn sử dụng 
chuyên nghiệp, tận dụng những hình ảnh 
thể hiện vị trí dẫn đầu, sắc sảo như cánh 
chim dẫn đầu, có vị thế, có tầm nhìn xa 
trong định hướng vươn ra phía trước, những 
hình ảnh truyền cảm hứng sâu rộng bao 
quát, tránh hình ảnh không gian hẹp, tầm 
nhìn thấp, ngắn hạn.
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Ý nghĩa:

LOGO THƯƠNG HIỆU
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Là công ty nông nghiệp uy tín lâu đời lấy nền tảng khoa học công nghệ là 
nền tảng, đưa công ty đi tiên phong về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 
giao KHCN với các giải pháp đột phá mang tính định hướng ngành nông 
nghiệp Việt Nam. Lấy cảm hứng từ hình ảnh chuỗi ADN yếu tố cơ bản hình 
thành nên sự sống của cả con người và muôn loài sinh thực vật, đồng thời 
là biểu trưng cho tri thức ngành công nghệ sinh học, kết hợp cùng với hình 
hài hạt giống - sản phẩm cơ bản làm nên lịch sử và thế mạnh của Vinaseed, 
biểu tượng 9 hạt giống gắn kết chặt chẽ tạo khối vuông được trở thành 
Nhận diện thương hiệu mới cho vị thế mới của Vinaseed - thương hiệu dẫn 
đầu cải tiến ngành nông nghiệp trên nền tảng ứng dụng công nghệ khoa 
học cao. ADN còn đại diện cho tính di truyền, sự vững chãi, đa dạng cho 
thương hiệu. Chuỗi hình ảnh được xếp trong khung hình vuông - thể hiện ý 
nghĩa của người Việt tượng trưng cho Đất, đất vuông vắn trọn vẹn, hoàn 
hảo. 9 hạt giống đại diện cho sự may mắn trong văn hoá người Việt.

Với tính cách sáng tạo, đi đầu trong khoa học kỹ thuật, kiểu chữ không chân 
với những đường nét cắt hiện đại. Hình đồ hoạ logo với góc hướng sang bên 
trái, nét cắt tại chữ A nối với chữ S tạo thành một góc hướng sang bên phải. 
Hai góc kết hợp tạo cho tổng thể logo một sự hài hoà. 

Màu thương hiệu thể hiện sự lâu đời, vững chãi, chân thành.
Màu xanh lục đậm thể hiện lá cây trưởng thành, vững chắc, tin cậy, phù hợp 
với tính cách “Uy tín” của tập đoàn. Màu nâu đậm (Warm earthy brown - 
màu của đất mẹ) biểu trưng cho sự nuôi dưỡng, che chở, phù hợp với tính 
cách “Quan tâm”, gắn liền với tone màu của tập đoàn mẹ. 
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LOGO THƯƠNG HIỆU

Từng yếu tố thiết kế được tinh chỉnh cẩn thận nhằm đảm bảo 
tính thẩm mỹ vã sự rõ ràng. Chúng ta có trách nhiệm giữ gìn 
và sử dụng logo Vinaseed một cách nhất quán.

Trên trang này, lưu ý những phiên bản sử dụng đúng quy cách 
của logo. Những phiên bản này đã được chuẩn bị dưới dạng 
“Định dạng chuẩn cho logo” hay “Master logo art” để đưa ra 
quy chuẩn cụ thể cho logo.

  

Cách sử dụng đúng
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Phiên bản logo được sử dụng trên nền sáng màu

Phiên bản logo đen trắng được sử dụng trên
nền sáng màu

Phiên bản logo được sử dụng trên nền tối  màu

Phiên bản logo đen trắng được sử dụng trên
nền tối màu

Phiên bản logo  được sử dụng trên nền màu 1
của thương hiệu

Phiên bản logo  được sử dụng trên nền màu 2
của thương hiệu



NHỮNG YẾU TỐ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỐT LÕI

LOGO THƯƠNG HIỆU

Logo thương hiệu của Vinaseed có thể bị biến dạng 
nếu không quản lý chặt chẽ. Hình ảnh thương hiệu 
phụ thuộc vào tính nhất quán trong việc áp dụng logo. 
Vì vậy, không được thay đổi hoặc làm biến dạng logo 
trong bất cứ trường hợp nào.

Trong trang này, bạn sẽ thấy một số ví dụ điển hình 
của cách thức sử dụng sai logo thường thấy. Hãy theo 
sát những chỉ dẫn để tránh sử dụng logothương hiệu 
Vinaseed sai quy cách. 

  

Cách sử dụng đúng
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Không bao giờ xô nghiêng Logo.

Không bao giờ thay đổi vị trí của biểu tượng logo.

Không bao giờ đặt xoay chéo Logo.

Không bao giờ sử dụng Logo dưới dạng đường
viền nét.

Không bao giờ thay thế màu sắc của logo. Không bao giờ thay thế màu sắc của logo.

Không bao giờ kéo giãn hoặc thu hẹp,
thay đổi tỷ lệ của Logo.

Không bao giờ thay đổi tỷ lệ kích cỡ giữa chữ
và biểu tượng.

Không bao giờ sử dụng logo với bóng đổ.

Không bao giờ đặt Logo trên nền màu
không đủ độ tương phản rõ ràng.

Không bao giờ đặt Logo trên nền màu không đủ
độ tương phản rõ ràng.

Logo không được sử dụng viền.
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LOGO THƯƠNG HIỆU

  

Quy chuẩn sử dụng logo

  Tài liệu chỉ dẫn những yếu tố Nhận diện Thương hiệu Cốt lõi  | 11

TỶ LỆ TRÊN LƯỚI KHOẢNG CÁCH AN TOÀN
Khoảng cách tối thiểu của Logo với các 
đối tượng khác là kích thước chiều cao 
của 1 hạt giống trong logo Vinaseed 

Tỷ lệ chuẩn giữa biểu tượng và phần 
tên thương hiệu Vinaseed 

KHOẢNG CÁCH AN TOÀN

30mm

Kích thước tối thiểu cho phép áp dụng 
đối với logo Vinaseed là 30mm trong 
trường hợp sử dụng điều kiện in ấn 
thông thường. 



NHỮNG YẾU TỐ PHỤ TRỢ
CHO THƯƠNG HIỆU



RGB: R 0  G 91  B 54 
CMYK: C 95  M 30  Y 90  K 40
HEX: #005b36 

RGB: R 0  G 81  B 45
CMYK: C 90  M 30  Y 90  K 50
HEX: #00512d

RGB: R 120  G 154  B 61
CMYK: C 58  M 22  Y 100  K 5
HEX: #789a3d

RGB: R 232  G 185  B 9
CMYK: C 0  M 20  Y 100  K 10
HEX: #e8b909

RGB: R 76  G 42  B 3
CMYK: C 40  M 70  Y 100  K 65
HEX: #4c2a03

PRIMARY COLOR

SECONDARY COLOR

NEUTRALS COLOR

RGB: R 53  G 24  B 0
CMYK: C 40  M 70  Y 100  K 80
HEX: #351800

RGB: R 241  G 242  B 242
CMYK: C 0  M 0  Y 0  K 5
HEX: #f1f2f2

RGB: R 209  G 211  B 212
CMYK: C 0  M 0  Y 0  K 20
HEX: #d1d3đ4

RGB: R 128  G 130  B 133
CMYK: C 0  M 0  Y 0  K 60
HEX: #808285

RGB: R 0  G 0  B 0
CMYK: C 0  M 0  Y 0  K 100
HEX: #000000

NHỮNG YẾU TỐ PHỤ TRỢ CHO THƯƠNG HIỆU

BẢNG MÀU THƯƠNG HIỆU



RGB: R 53  G 24  B 0
CMYK: C 40  M 70  Y 100  K 80
HEX: #351800

RGB: R 0  G 91  B 54 
CMYK: C 95  M 30  Y 90  K 40
HEX: #005b36 

NHỮNG YẾU TỐ PHỤ TRỢ CHO THƯƠNG HIỆU

Ý NGHĨA MÀU SẮC LOGO

Màu thương hiệu thể hiện sự lâu đời, vững chãi, chân thành. Màu 
xanh lục đậm thể hiện lá cây trưởng thành, vững chắc, tin cậy, 
phù hợp với tính cách “Uy tín” của tập đoàn

Màu nâu đậm (Warm earthy brown - màu của đất mẹ) biểu trưng 
cho sự nuôi dưỡng, che chở, phù hợp với tính cách “Quan tâm”, gắn 
liền với tone màu của tập đoàn mẹ.
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NHỮNG YẾU TỐ PHỤ TRỢ CHO THƯƠNG HIỆU

GỢI Ý LỰA CHỌN & SỬ DỤNG HÌNH ẢNH MINH HỌA

FONT SỬ DỤNG CHO TIÊU ĐỀ
UTM Neo Sans Intel Bold

FONT SỬ DỤNG CHO PHẦN NỘI DUNG
UTM Neo Sans Intel Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ABCabc

ABCabc
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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NHỮNG YẾU TỐ PHỤ TRỢ CHO THƯƠNG HIỆU

HÌNH ĐỒ HOẠ BỔ TRỢ

  Tài liệu chỉ dẫn những yếu tố Nhận diện Thương hiệu Cốt lõi  | 16



NHỮNG YẾU TỐ PHỤ TRỢ CHO THƯƠNG HIỆU

HÌNH ĐỒ HOẠ BỔ TRỢ MỞ RỘNG

  Tài liệu chỉ dẫn những yếu tố Nhận diện Thương hiệu Cốt lõi  | 17



TRUYỀN THÔNG TĨNH
STATIC MEDIA



Nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras non laoreet nisi. Pellentesque 
accumsan orci sodales mollis maximus. Aliquam auctor efficitur eros, sit amet laoreet augue 
fermentum sed. Sed semper ante et sapien iaculis, sed finibus dolor ullamcorper. Sed finibus 
pharetra dolor, at elementum arcu. Maecenas sed suscipit velit. Nullam quis nulla non turpis 
condimentum lacinia. Fusce id elit auctor, imperdiet est nec, porttitor ante. Donec id nunc 
non odio faucibus finibus. Pellentesque et est ac ligula sodales tincidunt sed sagittis massa. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis 
egestas. Praesent pellentesque sem massa. Nulla facilisi.

Integer dictum ante eu tortor cursus, eu dignissim nisi aliquam. Fusce dictum, nisl vitae 
euismod placerat, nisi eros aliquet metus, ut tempus elit arcu quis est. Mauris finibus orci ac 
tortor condimentum, et rhoncus eros varius. Praesent eleifend eget sapien quis bibendum. 
Donec non risus risus. Vivamus lorem lacus, scelerisque non vulputate non, rutrum et nisl. 
Donec varius mauris id metus vestibulum, eget aliquam quam cursus. Cras condimentum ut 
magna vel condimentum.

Cras metus magna, maximus sit amet arcu in, varius convallis tellus. Phasellus aliquam nisl 
interdum cursus convallis. Suspendisse aliquet enim et erat efficitur commodo. Duis sed 
nunc tristique, suscipit leo in, efficitur sapien. Duis accumsan rhoncus tincidunt. Phasellus 
eros enim, dapibus nec velit at, convallis pharetra sapien. Donec id condimentum velit, id 
tincidunt erat. Vestibulum a finibus odio.

justo lectus ullamcorper quam, a efficitur purus nulla rutrum nulla. In sit amet pharetra eros.

Praesent eleifend

Curabitur nec

BÁO CÁO KẾT QUẢ
KINH DOANH

(+84) 97 277 4102T

(+84) 97 277 4102F
nsc@vinaseed.com.vnE

www.vinaseed.com.vnW

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras non laoreet nisi. Pellentesque 
accumsan orci sodales mollis maximus. Aliquam auctor efficitur eros, sit amet laoreet augue 
fermentum sed. Sed semper ante et sapien iaculis, sed finibus dolor ullamcorper. Sed finibus 
pharetra dolor, at elementum arcu. Maecenas sed suscipit velit. Nullam quis nulla non turpis 
condimentum lacinia. Fusce id elit auctor, imperdiet est nec, porttitor ante. Donec id nunc 
non odio faucibus finibus. Pellentesque et est ac ligula sodales tincidunt sed sagittis massa. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis 
egestas. Praesent pellentesque sem massa. Nulla facilisi.

Integer dictum ante eu tortor cursus, eu dignissim nisi aliquam. Fusce dictum, nisl vitae 
euismod placerat, nisi eros aliquet metus, ut tempus elit arcu quis est. Mauris finibus orci ac 
tortor condimentum, et rhoncus eros varius. Praesent eleifend eget sapien quis bibendum. 
Donec non risus risus. Vivamus lorem lacus, scelerisque non vulputate non, rutrum et nisl. 
Donec varius mauris id metus vestibulum, eget aliquam quam cursus. Cras condimentum ut 
magna vel condimentum.

Cras metus magna, maximus sit amet arcu in, varius convallis tellus. Phasellus aliquam nisl 
interdum cursus convallis. Suspendisse aliquet enim et erat efficitur commodo. Duis sed 
nunc tristique, suscipit leo in, efficitur sapien. Duis accumsan rhoncus tincidunt. Phasellus 
eros enim, dapibus nec velit at, convallis pharetra sapien. Donec id condimentum velit, id 
tincidunt erat. Vestibulum a finibus odio.

justo lectus ullamcorper quam, a efficitur purus nulla rutrum nulla. In sit amet pharetra eros.

Praesent eleifend

Curabitur nec

CÔNG VĂN
V/v: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras non laoreet.
Pellentesque accumsan orci sodales mollis maximus.

HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

TIÊU ĐỀ THƯ

Tel: 024 3852 3294  /  Fax: 024 3852 7996 
Email: nsc@vinaseed.com.vn  /  Website: www.vinaseed.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 406/VNS - NSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017
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TIÊU ĐỀ THƯ
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CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

Số 1 Lương Định Của, Phương Mai,
Đống Đa, Hà Nội

Phạm Trung Dũng
Phó Tổng giám đốc

A MEMBER OF THE PAN GROUP

A MEMBER OF THE PAN GROUP

(+84) 97 277 4102 - Ext: 313T

A

(+84) 24 3852 3294F
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CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

Số 1 Lương Định Của, Phương Mai,
Đống Đa, Hà Nội

Phạm Trung Dũng
Phó Tổng giám đốc

HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

NAMECARD



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

PHONG BÌ THƯ

(+84) 97 277 4102T

(+84) 97 277 4102F
nsc@vinaseed.com.vnE

www.vinaseed.com.vnW

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

A MEMBER OF THE PAN GROUP
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PHONG BÌ THƯ A4
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HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

FOLDER

(+84) 97 277 4102T

(+84) 97 277 4102F
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CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

CD + CD COVER



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

POWERPOINT

SUSPENDISSE DAPIBUS SEM LACUS,
ELEIFEND ODIO CONSECTETUR. 

SUSPENDISSE DAPIBUS SEM LACUS,
ELEIFEND ODIO CONSECTETUR. 

SUSPENDISSE DAPIBUS SEM LACUS,
ELEIFEND ODIO CONSECTETUR. 

SUSPENDISSE DAPIBUS SEM LACUS,
ELEIFEND ODIO CONSECTETUR. 



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

POWERPOINT

Curabitur mattis vestibulum nulla non 
egestas. In ut purus vitae urna pharetra 
consequat. 
 

Ut nunc enim, convallis eget orci bibendum, tincidunt 
dictum ex. Phasellus ullamcorper sollicitudin viverra. 
Cras ornare efficitur sapien nec gravida. Praesent 
semper nulla nec volutpat pulvinar. Sed lacinia 
faucibus urna. Morbi in tempus lectus, eu laoreet 
turpis.

SUSPENDISSE DAPIBUS 
SEM LACUS, ELEIFEND 
ODIO CONSECTETUR. 
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Ut nunc enim, convallis eget orci bibendum, tincidunt dictum ex

Curabitur mattis vestibulum nulla non egestas. In ut purus vitae urna pharetra consequat. 
 
Ut nunc enim, convallis eget orci bibendum, tincidunt dictum ex. Phasellus ullamcorper sollicitudin viverra. Cras ornare 
efficitur sapien nec gravida. Praesent semper nulla nec volutpat pulvinar. Sed lacinia faucibus urna. Morbi in tempus lectus, 
eu laoreet turpis. Ut nunc enim, convallis eget orci bibendum, tincidunt dictum ex. Phasellus ullamcorper sollicitudin viverra. 
Cras ornare efficitur sapien nec gravida. Praesent semper nulla nec volutpat pulvinar. Sed lacinia faucibus urna. Morbi in 
tempus lectus, eu laoreet turpis. Ut nunc enim, convallis eget orci bibendum, tincidunt dictum ex. Phasellus ullamcorper 
sollicitudin viverra. Cras ornare efficitur sapien nec gravida. Praesent semper nulla nec volutpat pulvinar. Sed lacinia faucibus 
urna. Morbi in tempus lectus, eu laoreet turpis. Ut nunc enim, convallis eget orci bibendum, tincidunt dictum ex. Phasellus 
ullamcorper sollicitudin viverra. Cras ornare efficitur sapien nec gravida. Praesent semper nulla nec volutpat pulvinar. Sed 
lacinia faucibus urna. Morbi in tempus lectus, eu laoreet turpis. Ut nunc enim, convallis eget orci bibendum, tincidunt dictum 
ex. Phasellus ullamcorper sollicitudin viverra. Cras ornare efficitur sapien nec gravida. Praesent semper nulla nec volutpat 
pulvinar. Sed lacinia faucibus urna. Morbi in tempus lectus, eu laoreet turpis. Ut nunc enim, convallis eget orci bibendum, 
tincidunt dictum ex. Phasellus ullamcorper sollicitudin viverra. Cras ornare efficitur sapien nec gravida. Praesent semper nulla 
nec volutpat pulvinar. Sed lacinia faucibus urna. Morbi in tempus lectus, eu laoreet turpis.

SUSPENDISSE DAPIBUS SEM LACUS, ELEIFEND ODIO



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

POWERPOINT

Curabitur mattis vestibulum nulla non 
egestas. In ut purus vitae urna pharetra 
consequat. 
 

Ut nunc enim, convallis eget orci bibendum, tincidunt dictum 
ex. Phasellus ullamcorper sollicitudin viverra. Cras ornare 
efficitur sapien nec gravida. Praesent semper nulla nec 
volutpat pulvinar. Sed lacinia faucibus urna. Morbi in tempus 
lectus, eu laoreet turpis.

SUSPENDISSE DAPIBUS SEM LACUS, 
ELEIFEND ODIO CONSECTETUR. 

Thank you



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

EMAIL SIGNATURE

Phạm Trung Dũng
Phó tổng giám đốc
M (+84) 97 277 4102

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
T (+84) 97 277 4102 | F (+84) 97 277 4102 | W www.vinaseed.com.vn

Dear,

SUSPENDISSE DAPIBUS SEM LACUS,
ELEIFEND ODIO CONSECTETUR. 

A MEMBER OF PAN GROUP

A MEMBER OF THE PAN GROUP



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

ĐẠI LÝ NGUYỄN ĐỨC THẠNH ĐC : Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT : 0168 697 8388

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

ĐC : Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT : 0168 697 8388

ĐẠI LÝ 

NGUYỄN ĐỨC THẠNH
Chuyên cung ứng hạt giống lúa, ngô, rau các loại

HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

BIỂN HIỆU CỬA HÀNG



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

BIỂN PHÒNG BAN



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

TÚI QUÀ TẶNG
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HỘP QUÀ TẶNG



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

XE TẢI



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

XE TẢI



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

ÁO ĐỒNG PHỤC NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

ÁO ĐỒNG PHỤC NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

CRAVAT



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

ÁO ĐỒNG PHỤC NÔNG DÂN



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

HUY HIỆU



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

BIỂN CẮM RUỘNG

ĐỒNG RUỘNG
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

ĐỒNG NGÔ
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

ĐỒNG NGÔ
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

ĐỒNG NGÔ
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

VƯỜN DƯA CÔNG NGHỆ CAO
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

ĐỒNG LÚA
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN



    

M
.S

.C.

N: 0101449271-C.T.C.P

Q
U

ẬN  Đ Ố N G  Đ A  -  T P.  H

À  N
Ộ

I

CÔN
G

 T
Y

 C
Ổ  

PHẦN  G IỐNG  CÂY  T R
Ồ

N
G TRUNG ƯƠNG

HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

CON DẤU CÔNG TY





HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

CUP



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TĨNH

PEN
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NOTEBOOK



TRUYỀN THÔNG ĐỘNG
DYNAMIC MEDIA



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG ĐỘNG

FLYER

SUSPENDISSE DAPIBUS SEM LACUS,
ELEIFEND ODIO CONSECTETUR. 

Curabitur mattis vestibulum nulla non egestas. In ut purus vitae urna
pharetra consequat. Nunc imperdiet rhoncus metus vel posuere.
Suspendisse sit amet iaculis dui.

Ut nunc enim, convallis eget orci bibendum, tincidunt dictum ex.
Phasellus ullamcorper sollicitudin viverra. Cras ornare efficitur sapien nec gravida.
Praesent semper nulla nec volutpat pulvinar. Sed lacinia faucibus urna.
Morbi in tempus lectus, eu laoreet turpis. 

SUSPENDISSE DAPIBUS SEM LACUS,
ELEIFEND ODIO CONSECTETUR. 
Curabitur mattis vestibulum nulla non 
egestas. In ut purus vitae urna 
pharetra consequat. Nunc imperdiet 
rhoncus metus vel posuere. 
Suspendisse sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Vivamus id ultricies 
magna, vitae mollis nisl. Aenean fringilla 
lobortis bibendum. Etiam non suscipit 
ipsum, vel aliquam nisl. Suspendisse 
lorem urna, hendrerit ut viverra et, 
vehicula vitae nunc. Suspendisse 
potenti. Suspendisse pharetra ac magna 
mollis facilisis. Curabitur mauris odio, 
scelerisque ut urna eget, accumsan 
egestas tellus. Aenean eleifend nulla at 
elit viverra feugiat. Quisque et imperdiet 
orci. Curabitur mauris odio hendrerit 

Donec porttitor maximus fringilla. 
Maecenas ornare vitae libero non 
convallis. Mauris convallis id nisl sed 
dapibus. Phasellus dictum sodales 
posuere. Vivamus consequat hendrerit 
erat sed fringilla. Etiam porta erat id 
laoreet blandit. Phasellus hendrerit 
augue et justo mollis auctor. Nullam 
euismod eleifend viverra. Phasellus et 
lectus lorem. Aliquam hendrerit lectus 
eget elit venenatis iaculis. Orci varius 
natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec vel mauris interdum, tempor 
arcu quis, eleifend erat. Phasellus sit 
amet vulputate massa. Nulla facilisi. 
Vivamus sed porttitor erat. Proin 
condimentum mi at magna eleifend, 
vestibulum ornare est malesuada.

Curabitur mattis vestibulum nulla non 
egestas. In ut purus vitae urna 
pharetra consequat. Nunc imperdiet 
rhoncus metus vel posuere. 
Suspendisse sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Vivamus id ultricies 
magna, vitae mollis nisl. Aenean fringilla 
lobortis bibendum. Etiam non suscipit 
ipsum, vel aliquam nisl. Suspendisse 
lorem urna, hendrerit ut viverra et, 
vehicula vitae nunc. Suspendisse 
potenti. Suspendisse pharetra ac magna 
mollis facilisis. Curabitur mauris odio, 
scelerisque ut urna eget, accumsan 
egestas tellus. Aenean eleifend nulla at 
elit viverra feugiat. Quisque et imperdiet 
orci. Curabitur mauris odio hendrerit 
augue et justo mollis auctor

Donec porttitor maximus fringilla. 
Maecenas ornare vitae libero non 
convallis. Mauris convallis id nisl sed 
dapibus. Phasellus dictum sodales 
posuere. Vivamus consequat hendrerit 
erat sed fringilla. Etiam porta erat id 
laoreet blandit. Phasellus hendrerit 
augue et justo mollis auctor. Nullam 
euismod eleifend viverra. Phasellus et 
lectus lorem. Aliquam hendrerit lectus 
eget elit venenatis iaculis. Orci varius 
natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec vel mauris interdum, tempor 
arcu quis, eleifend erat. Phasellus sit 
amet vulputate massa. Nulla facilisi. 
Vivamus sed porttitor erat. Proin 
condimentum mi at magna eleifend, 
vestibulum ornare est malesuada.

SUSPENDISSE DAPIBUS SEM LACUS,
ELEIFEND ODIO CONSECTETUR. 
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STANDEE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras non laoreet 
nisi. Pellentesque accumsan orci sodales mollis maximus. Aliquam auctor 
efficitur eros, sit amet laoreet augue fermentum sed. Sed semper ante et 
sapien iaculis, sed finibus dolor ullamcorper. Sed finibus pharetra dolor, at 
elementum arcu. Maecenas sed suscipit velit. Nullam quis nulla non turpis 
condimentum lacinia. Fusce id elit auctor, imperdiet est nec, porttitor ante. 
Donec id nunc non odio faucibus finibus. Pellentesque et est ac.

INNOVATION FOR
AGRICUTURE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras non laoreet 
nisi. Pellentesque accumsan orci sodales mollis maximus. Aliquam auctor 
efficitur eros, sit amet laoreet augue fermentum sed. Sed semper ante et 
sapien iaculis, sed finibus dolor ullamcorper. Sed finibus pharetra dolor, at 
elementum arcu. Maecenas sed suscipit velit. Nullam quis nulla non turpis 
condimentum lacinia. Fusce id elit auctor, imperdiet est nec, porttitor ante. 
Donec id nunc non odio faucibus finibus. Pellentesque et est ac.

INNOVATION FOR
AGRICUTURE
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FRAME LCD/POSTER

INNOVATION FOR
AGRICUTURE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras non laoreet 
nisi. Pellentesque accumsan orci sodales mollis maximus. Aliquam auctor 
efficitur eros, sit amet laoreet augue fermentum sed. Sed semper ante et 
sapien iaculis, sed finibus dolor ullamcorper. Sed finibus pharetra dolor, at 
elementum arcu. Maecenas sed suscipit velit. Nullam quis nulla non turpis 
condimentum lacinia. Fusce id elit auctor, imperdiet est nec, porttitor ante. 
Donec id nunc non odio faucibus finibus. Pellentesque et est ac.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras non 
laoreet nisi. Pellentesque accumsan orci sodales mollis maximus. 
Aliquam auctor efficitur eros, sit amet laoreet augue 
fermentum sed. Sed semper ante et sapien iaculis, sed finibus 
dolor ullamcorper. Sed finibus pharetra dolor, at elementum 
arcu. Maecenas sed suscipit velit. Nullam quis nulla non turpis 
condimentum lacinia. Fusce id elit auctor, imperdiet est nec, 
porttitor ante. Donec id nunc non odio faucibus finibus. 
Pellentesque et est ac.

Aliquam hendrerit lectus eget elit venenatis iaculis. Orci varius 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec vel mauris interdum, tempor arcu quis, 
eleifend erat. Phasellus sit amet vulputate massa. Nulla facilisi. 
Vivamus sed porttitor erat. Proin condimentum mi at magna 
eleifend, vestibulum ornare est malesuada. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. 

INNOVATION FOR
AGRICUTURE
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FRAME LCD/POSTER
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BANNER & BILLBOARD

INNOVATION FOR
AGRICUTURE

INNOVATION FOR
AGRICUTURE
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BILLBOARD
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THIỆP CHÚC MỪNG

Congratulation
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TYPICAL DYNAMIC VISUAL
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THIỆP MỜI

Praesent eleifend

Curabitur nec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras non laoreet nisi. Pellentesque accumsan orci sodales 
mollis maximus. Aliquam auctor efficitur eros, sit amet laoreet augue fermentum sed. Sed semper ante et sapien 
iaculis, sed finibus dolor ullamcorper. Sed finibus pharetra dolor, at elementum arcu. Maecenas sed suscipit velit. 

Nullam quis nulla non turpis condimentum lacinia. Fusce id elit auctor, imperdiet est nec, porttitor ante. Donec id nunc 
non odio faucibus finibus. Pellentesque et est ac ligula sodales tincidunt sed sagittis massa. Pellentesque habitant 

morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Praesent pellentesque sem massa.
Nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
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TAG

WITH COMPLIMENTS
FROM NSC GROUP

A MEMBER OF THE PAN GROUP
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BACK DROP

HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

VĂN PHÒNG CÔNG TY
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018
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BACK DROP

HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

VĂN PHÒNG CÔNG TY
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018
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TÚI



THANK YOU!


