ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU
Tài liệu giới thiệu dịch vụ
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TÊN THƯƠNG HIỆU & TÊN THƯƠNG MẠI
Tên thương mại: Tổng công ty Viễn Thông Quân đội
Tên thương hiệu: Viettel
Phân biệt thế nào?
- Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá
nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để
phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi
đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng
lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
- Tên thương hiệu là một trong các dấu hiệu
nhận biết của thương hiệu và là một dấu
hiệu quan trọng nhất. Nó có thể là phần viết
tắt của tên thương mại, tên gọi một sản
phẩm, dịch vụ, dự án ... hoặc là một tên gọi
ngắn gọn bất kỳ.

CÁC TIÊU CHÍ ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU
Ngắn gọn
Dễ đọc, dễ nhớ
Gợi nhắc đến sản phẩm / doanh nghiệp
Độc đáo, khác biệt
Có khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

TẠI SAO SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐẶT TÊN
Tên thương hiệu tạo là thứ đầu tiên tạo ra ấn tượng
cho khách hàng. Nói như Al Rise - chuyên gia thương
hiệu nổi tiếng thế giới - tên thương hiệu chiếm 50%
thành công của việc xây dựng thương hiệu.
Vậy, tại sao lại không đầu tư cho việc đặt tên một
cách xứng đáng ?

Apple

DỊCH VỤ CỦA SAO KIM
Tư vấn
chiến lược
Sáng tạo
thương hiệu

Chiến lược thương hiệu
Chiến lược truyền thông
Đặt tên
Sáng tác logo, slogan
Nhận diện thương hiệu

Truyền thông

PR
Quảng cáo
Digital Marketing
Sự kiện

DỊCH VỤ CỦA SAO KIM
Đặt tên thương hiệu
Đặt tên Công ty
Đặt tên sản phẩm
Đặt tên dự án
Đăng ký bảo hộ SHTT

QUY TRÌNH ĐẶT TÊN
Khách
hàng

Triển khai kế hoạch đã
được duyệt:
- Đặt tên
- Logo

Lựa chọn cuối cùng
về logo
Lựa chọn tên thương hiệu

Chọn lọc danh sách ứng cử viên
phù hợp lần 2 cùng với khách hàng

Sao Kim

Dữ liệu
đầu vào

Đưa ra các phương án tên
- Danh sách các phương án tên
- Chọn lọc danh sách ứng cử
viên phù hợp lần 1

Rà soát, đánh gía phương
án logo

Thiết kế logo
- Sáng tạo mẫu dựa trên brief
- Thuyết trình ý tưởng

Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ
(có thể) - Nhờ chuyên gia bên ngoài đánh giá

Lựa chọ mẫu logo để phát triển
- Thuyết minh ý nghĩa logo
- Logo guidelines

LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI
Giải pháp toàn diện
Kinh nghiệm phong phú
Chuyên nghiệp
Chi phí hợp lý

Từ tư vấn chiến lược thương hiệu, sáng tạo thương
hiệu và giải pháp truyền thông.
Đã được chứng minh bới hơn 500 thương hiệu khách
hàng và hàng nghìn dự án thành công. Sao Kim hoàn
toàn tin tưởng sẽ đem đến thành công cho bạn.
Các dự án của chúng tôi được triển khai theo một
quy trình chặt chẽ và khoa học với sự tham gia của
các chuyên gia thương hiệu & sáng tạo.
Cam kết luôn đem lại hiệu quả lớn nhất trên mức chi
phí đầu tư của bạn.

MỘT SỐ DỰ ÁN THAM KHẢO

“Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start
from now and make a brand new ending.”
~ Carl Bard
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