


Công ty CP IN HỒNG ĐĂNG là một doanh nghiệp hoạt động 
chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế nhận diện thương hiệu, 
sản xuất in ấn hậu kỳ. Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn 
diện giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông 
qua việc xây dựng thương hiệu mạnh như:

- THIẾT KẾ LOGO
- NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
- TRỰC TIẾP SẢN XUẤT & IN ẤN 
- BIỂN HIỆU QUẢNG CÁO

Được thành lập từ năm 2009 đến nay, Công ty chúng tôi luôn 
định hướng phát triển sâu rộng vào lĩnh vực phát triển 
thương hiệu, truyền thông và in ấn. Với đội ngũ nhân viên có 
nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và in ấn 
kết hợp với hệ thống nhà xưởng, máy móc hiện đại, đây có 
thể coi là thế mạnh lớn của chúng tôi. Bên cạnh đó là sự đoàn 
kết, thống nhất giữa các thành viên trong Công ty, đó chính là 
nền tảng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển không ngừng 
của IN HỒNG ĐĂNG.

Với phương châm “Gắn kết bền lâu - Cùng nhau phát triển” 
Công ty CP IN HỒNG ĐĂNG xin cam kết sẽ là đối tác tin cậy, 
luôn đưa ra những cam kết dịch vụ tối ưu, chuyên nghiệp đến 
với khách hàng. IN HỒNG ĐĂNG rất mong được sự quan tâm 
ủng hộ từ phía Quý khách và các đối tác đã và đang đồng 
hành cùng Công ty.
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GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tên công ty
Địa chỉ
Xưởng sản xuất
Điện thoại
Email
Website
Lĩnh vực hoạt động

Năm thành lập
MST

: Công ty cổ phần in HỒNG ĐĂNG
: Số 1 - B8, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
: Kho Xưởng Kinh Tây số 5, Mỹ Đình, Hà Nội
: 04.22 655 666/ 22 655 999
: hongdangjsc@gmail.com
:  www.inhongdang.com.vn
: Thiết kế Đồ họa - Sản xuất in ấn - Quảng cáo
: Thiết kế nhận diện thương hiệu
: 2009
: 0103995910



THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU
BRAND DESIGN

BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU
BRAND IDENTITY

IN ẤN SẢN XUẤT
PRINTING1 2 3
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DỊCH VỤ CUNG CẤP 

ÔNG: TRẦN VĂN HỒNG

BÀ: PHẠM MINH HUỆ ÔNG: NGUYỄN HỒNG HẢI ÔNG: NGUYỄN TÔ HOÀI

Đặt tên thương hiệu

Sáng tác slogan

Thiết kế logo

Thiết kế tài liệu bán hàng

Thiết kế nhận diện thương hiệu

văn phòng

Thiết kế nhận diện thương hiệu

doanh nghiệp

Thiết kế bao bì sản phẩm

Thiết kế tem nhãn sản phẩm
chuyên nghiệp

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Đăng ký bảo hộ logo, nhãn mác

bao bì sản phẩm

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công

nghiệp

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

hàng hóa

In catalogue, brochure

In sách báo, tạp chí

In tờ rơi, tờ gấp

In bao bì, vỏ hộp

In tem nhãn, decal sản phẩm

In kỷ yếu

In thẻ nhựa

In báo cáo thường niên

In lịch tết - Lịch độc quyền

In poster, băng rôn, khẩu hiệu

QUẢNG CÁO
ADVERTISING4
Băng rôn

Biển bạt

Biển chức danh

Biển phòng ban

Biển chữ đồng

Biển quảng cáo

Lắp đặt thi công

Các loại biển quảng cáo



QUÁ TRÌNH
XÂY DỰNG

THƯƠNG HIỆU
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QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI 

Chiến lược và định vị thương hiệu
Mô tả thiết kế, bản sắc thương hiệu
Kế hoạch truyền thông tiếp thị hợp nhất
IMC (bên trong & bên ngoài)

Nghiên cứu thương hiệu nội bộ
Nghiên cứu thị trường và khách 
hàng mục tiêu
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Phân tích và mô tả các ứng dụng
sáng tạo thực tiễn
Sáng tạo logo và các ứng dụng
truyền thông
Các chương trình truyền thông
tiếp thị

 

Kích hoạt thương hiệu
Đào tạo thương hiệu nội bộ
Hỗ trợ & chăm sóc suốt quá trình sử 
dụng thương hiệu
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THIẾT KẾ LOGO HỒNG ĐĂNG

Ý nghĩa của logo Hồng Đăng
- Công ty cổ phần in HỒNG ĐĂNG là một công ty hàng đầu 
trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, in ấn, quảng cáo.
- Biểu tượng logo được cách điệu chữ H và chữ Đ liên kết với 
nhau tạo tổng thể thống nhất hài hòa trong từng đường nét. 
Mang đến những giải pháp thiết kế sáng tạo giúp chắp cánh 
thương hiệu của khách hàng với dịch vụ tốt nhất.

Ý nghĩa màu sắc trong logo.
- Màu đỏ luôn tạo sự mạnh mẽ, nhiệt huyết kết hợp màu ghi 
xám thể hiện sự rõ ràng thân thiện và phát huy tối đa năng lực 
của công ty.

Nếu như có một hình ảnh nào đó làm khách hàng dễ dàng liên tưởng tới 
Công ty bạn nhiều nhất thì đó chính là logo. Nếu như bạn coi công việc 
kinh doanh của mình là nghiêm túc và chuyên nghiệp, bạn hãy nghĩ đến 
việc thiết kế logo tương xứng! Với gói dịch vụ thiết kế logo chuyên 
nghiệp, HỒNG ĐĂNG sẽ giúp bạn có được một sản phẩm logo sáng tạo, 
lôi cuốn, thể hiện được linh hồn của doanh nghiệp.
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THIẾT KẾ LOGO INOGIFT

Ý nghĩa của logo INOGIFT
- Logo của Inogift là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp 
quà tặng sáng tạo, độc đáo.
- Biểu tượng logo được cách điệu chữ G.
Chữ cái G được cách điệu giống như hộp quà tặng, điểm thêm cánh lá thay cho 
biểu tượng chiếc nơ của hộp quà, kết hợp cùng bộ chữ INOGIFT mang đến 
những giải pháp quà tặng sáng tạo giúp chắp cánh thương hiệu của khách 
hàng với dịch vụ tốt nhất.

Ý nghĩa màu sắc trong logo
- Màu xanh dương luôn tạo sự nhẹ nhàng, kết hợp màu vàng cam của chữ G làm 
điểm nhấn, thể hiện sự thân thiện và phát huy tối đa năng lực của công ty.

Kích thước tối thiểu của logo khi in ấn không được nhỏ hơn 30mm
Kích thước hiển thị trên màn hình phải đạt 86 pixels
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NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU INNOGIFT



Khoảng cách an toàn

Pantone màu CMYK chuẩn in
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THIẾT KẾ LOGO THIÊN AN

Logo trên các nền màu

Kích thước tối thiểu của logo khi in ấn không được nhỏ hơn 30mm
Kích thước hiển thị trên màn hình phải đạt 86 pixels

Kích thước tối thiểu
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NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU THIÊN AN



100%

80%

60%

40%

20%

10%

C90-M1000-Y0-K0 C100-M0-Y0-K0 C0-M100-Y100-K0

x

x

x

x

x

x

x

x

3x
4x

3x

3x 3x

4x

4x

4x

28x

28x
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THIẾT KẾ LOGO RUBYPET

Kích thước tối thiểu của logo khi in ấn không được nhỏ hơn 30mm
Kích thước hiển thị trên màn hình phải đạt 86 pixels

Logo trên các nền màu

Kích thước tối thiểu
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NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU RUBYPET
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IN KỶ YẾU

In kỷ yếu đã trở thành một trào lưu quen thuộc để lưu 
giữ những kỷ niệm đẹp của một dịp nào đó như lễ tốt 
nghiệp của lớp, của khóa, kỷ niệm thành lập công ty… 
Công ty IN HỒNG ĐĂNG là đơn vị hàng đầu chuyên 
thiết kế và in kỷ yếu giá tốt uy tín tại Hà Nội cho các cá 
nhân hay tổ chức.

Kỷ yếu là dạng bút ký ghi lại những dấu ấn kỷ niệm của 
một cá nhân, một tập thể được biên tập thành một cuốn 
sách trình bày theo dạng văn xuôi. Ấn phẩm này thường 
chỉ lưu hành nội bộ trong tập thể nào đó chứ không 
phát hành rộng rãi như các loại văn hóa phẩm khác.
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IN CATALOGUE
Các doanh nghiệp luôn cố gắng ở mức cao nhất để đưa sản phẩm, dịch vụ 
của mình đến được với khách hàng, Catalogue là giải pháp hoàn hảo cho 
vấn đề đó. Catalogue giúp bạn cung cấp những thông tin về sản phẩm 
dịch vụ của mình tới khàch hàng một cách trực quan và sinh động. Giúp 
tạo sự quan tâm và phản hồi từ khách hàng.

Một cuốn catalogue được thiết kế tốt không chỉ đơn thuần là các hình 
ảnh đồ họa thông thường, mà hơn thế nữa, nó mang theo các thông điệp 
tiềm ẩn mà bạn muốn nhắn gửi đến khách hàng của mình. Đây là nhân tố 
quan trọng trong việc tạo ấn tượng đầu tiên cho khách hàng về tính 
chuyên nghiệp và sự uy tín của Công ty.

Quyết định cuối cùng của khách hàng không chỉ phụ thuộc vào nội dung 
của thông điệp bạn đưa ra, nó còn phụ thuộc vào cách trình bày thông 
điệp đó như thế nào. Do vậy hãy để sự chuyên nghiệp của HỒNG ĐĂNG 
giúp bạn trình bày một catalogue như mong muốn.
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IN CATALOGUE
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IN SÁCH BÁO, TẠP CHÍ 21
w

w
w

.inhongdang.com
.vn

IN TÚI GIẤY
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IN LỊCH ĐỘC QUYỀN

In lịch tết là một món quà độc đáo giúp 
doanh nghiệp trao lời yêu thương, gửi gắm 
những lời chúc ý nghĩa nhân dịp đầu năm 
mới tới những nhân viên công ty và đối tác 
kinh doanh của mình. Không chỉ đơn giản là 
một ấn phẩm trao tay năm mới, tặng lịch tết 
như một lời tri ân - một nét đẹp trong văn 
hóa giao tiếp giúp các mối quan hệ được 
bền chặt lâu dài hơn.

Kế hoạch in lịch tết 2018 được In Hồng 
Đăng chuẩn bị với nhiều hình thức và kiểu 
dáng đa dạng dành cho các doanh nghiệp 
sử dụng làm quà  tặng, hoặc được thiết kế in 
ấn đặc biệt theo yêu cầu của Quý Khách tạo 
nên những mẫu lịch độc quyền mang đầy ý 
nghĩa và thông điệp cho một năm mới sắp 
tới.
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IN LỊCH ĐỘC QUYỀN

2016
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IN BAO BÌ

Thiết kế bao bì sản phẩm là sự kết hợp giữa nguyên liệu, cấu trúc, cách 
trình bày, hình ảnh, màu sắc và những thành phần khác tạo ra sự thu hút 
thị giác cho mục đích truyền thông mục tiêu và chiến lược marketing 
của một thương hiệu hay sản phẩm.

Với đội ngũ thiết kế đầy sáng tạo và dày dặn kinh nghiệm, HỒNG ĐĂNG 
chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những mẫu bao bì sản phẩm thật ấn 
tượng và hữu ích. 
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IN BAO BÌ
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IN TỜ RƠI

Tờ rơi, tờ gấp đã từ lâu trở thành vật phẩm 
quảng cáo quen thuộc được các Công ty sử 
dụng để quảng cáo bán hàng. Một thiết kế 
chuyên nghiệp, bắt mắt sẽ giúp bạn tăng hiệu 
quả quảng cáo lên nhiều lần. HỒNG ĐĂNG sẽ 
giúp bạn thực hiện điều đó. 

Poster là một tác phẩm nghệ thuật, được thiết kế 
thông qua các thủ pháp tạo hình mang tính thẩm 
mỹ cao nhằm mục đích truyền đạt đến người xem 
qua kênh thị giác những thông tin về một sản 
phẩm, một sự kiện hay một vấn đề gì đó. Hàng 
ngày chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều Poster 
khác nhau nhưng nhìn chung Poster được chia 
làm 3 loại:

- Poster nhằm mục đích quảng cáo: các poster 
quảng cáo lớn tại các nơi công cộng, poster đính 
kèm sản phẩm…
- Poster nghệ thuật: chủ yếu thể hiện ý tưởng của 
nhà thiết kế đồ họa.
- Poster thông tin cộng đồng: poster sự kiện, 
poster phim, poster người nổi tiếng, poster tuyên 
truyền, cổ động...
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IN PO TER
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IN THẺ NHỰA

IN VOUCHERIN GIẤY KHEN, GIẤY CHỨNG NHẬN
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DỊCH VỤ IN ẤN KHÁC

14 15 16 17

Fpt Services 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

1T 3T 6T 12T 24T 36T
MAGIC PERM

SECURITY

IN TIÊU ĐỀ THƯ

IN NAME CARD IN NHÃN MÁC

IN PHONG BÌ THƯ

IN HÓA ĐƠNIN DÂY THẺ NHỰA
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DỊCH VỤ IN ẤN KHÁC

IN TEM VỠ
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QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP

QUÀ TẶNG PHONG THỦY BIỂU TRƯNG GỖ ĐỒNG ĂN MÒN QUÀ TẶNG CÚP 

QUÀ TẶNG BÌNH PHA LÊ BỘ ẤM TRÀ BÁT TRÀNG QUÀ TẶNG USB GỖ BAO ĐỰNG ĐIỆN THOẠI HỘP QUÀ TẶNG QUÀ TẶNG MÓC CHÌA KHÓA

BIỂU TRƯNG GỖ ĐỒNG ĂN MÒN QUÀ TẶNG SỔ DA CAO CẤP QUÀ TẶNG BÚT KÝ, HỘP ĐỰNG BÚT
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IN PHÔNG BẠT - BIỂN QUẢNG CÁO

KHUNG CHỮ X BIỂN CHỨC DANH, THẺ TÊN CHỮ ĐỒNG

BIỂN TẤM LỚN BIỂN VẪY HÚT NỔI CHỮ MIKA
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IN PHÔNG BẠT - BIỂN QUẢNG CÁO

CHỮ  THÚC NỔI CHỮ  MẶT MIKA VIỀN INOX

BIỂN ĂN MÒN CHỮ  IOX NỔI
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ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CÔNG TY

PHÒNG KINH DOANH PHÒNG HỌP CÔNG TY

PHÒNG GIAO HÀNG PHÒNG THIẾT KẾ
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HỆ THỐNG VĂN PHÒNG
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IN ẤN SẢN XUẤT 

Công ty cổ phần IN HỒNG ĐĂNG là một trong ít những đơn vị hoạt 
động trong lĩnh vực thiết kế - in ấn có xưởng in o�set giá rẻ tại Hà Nội và 
nhập nguyên liệu trực tiếp. Chúng tôi có khả năng hoàn thiện sản phẩm 
trọn gói từ thiết kế mẫu mã, nhập nguyên liệu (giấy) đến in ấn chất lượng 
cao và gia công thành phẩm nhanh chóng.

Xưởng In HỒNG ĐĂNG hiện tại đầu tư nhiều thiết bị máy móc hiện đại,
trang bị 1 hệ thống từ khâu máy chế bản điện tử ghi kẽm CTP, máy định 
vị kẽm CMYK, máy in o�set với các khổ in khác nhau, đảm bảo in đúng 
tiến độ giao hàng với tiêu chí in đẹp và chuẩn màu sắc trên các loại giấy:
Couche, Bristol, Duplex, Ivory, Fort, Carbonless, Kraft…

In HỒNG ĐĂNG hiện tại có trên 50 nhân viên khối sản xuất với gần 30 
nhân viên khối văn phòng được chia thành các phòng ban khác nhau 
nhằm đảm bảo xử lý công việc thuận lợi và nhanh gọn nhất.
Khối xưởng sản xuất nằm tại kho xưởng Kinh Tây số 5, Mỹ Đình, Hà Nội sẽ 
trực tiếp in ấn – gia công – đóng gói thành phẩm và giao hàng tận nơi 
cho Quý khách. Tại đây Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp, tham 
quan hệ thống kho xưởng trước khi chính thức kí kết hợp đồng dịch vụ 
với In Hồng Đăng.
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   GIẢI BÓNG ĐÁ 
CÚP VÔ ĐỊCH NGÀNH IN LẦN THỨ III -2015 
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ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Kính gửi: Quý khách hàng!

LỜI CẢM ƠN

Công ty IN HỒNG ĐĂNG thành lập từ năm 2009, được sự ủng hộ tin 
tưởng của Quý khách hàng và những nỗ lực không mệt mỏi của CBCNV, 
8 năm qua công ty đã đạt được những thành quả rất đáng tự hào thể 
hiện ở sự tăng trưởng liên tục và vững chắc hàng năm: Doanh số bán 
hàng, doanh thu dịch vụ và chỉ số hài lòng khách hàng, thu nhập bình 
quân người lao động...

Chúng tôi nhận thấy rằng: Bên cạnh sức mạnh của sự ĐOÀN KẾT - TIN 
TƯỞNG - NỖ LỰC của các thành viên trong công ty thì động lực thực sự 
giúp IN HỒNG ĐĂNG tồn tại và phát triển chính là nhờ ở sự ủng hộ, 
quan tâm của Quý khách hàng.

Chính vì lẽ đó, một lần nữa IN HỒNG ĐĂNG xin được gửi lời cảm ơn sâu 
sắc tới Quý khách hàng, bạn bè, đối tác đã quan tâm và khích lệ chúng 
tôi trong suốt thời gian qua. IN HỒNG ĐĂNG sẽ không ngừng phấn 
đấu, học hỏi để ngày càng phát triển, hoàn thiện hơn. Và xin cam kết sẽ 
mang tới Quý khách hàng những dịch vụ ngày càng chất lượng, để luôn 
xứng đáng là người bạn đồng hành đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Cuối cùng xin chúc Quý khách hàng lời chúc SỨC KHỎE - THÀNH CÔNG 
- HẠNH PHÚC.
Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN VĂN HỒNG


