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Your Brand provides a comprehensive solution to realize the dream of sustainable brand 
development, including strategic consulting, building an identity system and brand communi-
cation in the spirit of breakthrough - creativity - value appreciation. core. 
A strong brand is the core of creating million-dollar value for businesses – In that spirit, Your 
Brand has been constantly making efforts on the journey to spread the strength, competitive-
ness and influence of Vietnam’s brand effectively, sustainably with the most reasonable cost.

Your Brand mang đến giải pháp toàn diện hiện thực hóa ước mơ phát triển thương hiệu bền 
vững, từ tư vấn chiến lược, xây dựng hệ thống nhận diện đến truyền thông thương hiệu trên 
tinh thần đột phá – sáng tạo – đề cao giá trị cốt lõi. 
Thương hiệu mạnh là cốt lõi kiến tạo nên giá trị triệu đô cho doanh nghiệp – Trên tinh thần 
đó, Your Brand đã và đang không ngừng nỗ lực trên hành trình lan tỏa sức mạnh, năng lực 
cạnh tranh và tầm ảnh hưởng của thương hiệu Việt một cách hiệu quả, bền vững với chi phí 
hợp lý nhất.

Về chúng tôi YOURBRAND



Với kinh nghiệm dày dặn qua hơn 1000 dự án xây dựng và phát triển thương hiệu cho các 
đối tác đến từ đa dạng ngành nghề lĩnh vực hoạt động, đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm 
– giàu nhiệt huyết với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Your Brand là sự bảo chứng về thương hiệu 
mạnh cho doanh nghiệp của bạn. 

With extensive experience through more than 1000 projects of building and developing 
brands for partners from diverse industries and fields of activity, a team of experienced 
- enthusiastic staff with an innovative spirit, creative, Your Brand is the guarantee of a 
strong brand for your business. 

Vì sao chọn Your Brand?



Vì sao chọn Your Brand?

1000+ dự án đã hoàn thành
30+ nhân sự tài năng 
10+ năm kinh nghiệm
3 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM và Hà 
Tĩnh
Chất lượng sản phẩm ưu việt
Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, tận 
tâm

10+ years of experience 
3 offices in Hanoi, Ho Chi Minh City and 
Ha Tinh
Superior product quality
Professional, dedicated customer service



Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sinh ra với sứ mệnh xây dựng và định hình 
thương hiệu cho công ty, sản phẩm của quý khách 
hàng trong tâm trí người tiêu dùng.

01. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

1
Mang tới độ phủ sóng sâu rộng về hình ảnh, sản 
phẩm của Quý khách hàng tạo sức cạnh tranh với các 
đối thủ.

02.TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

2

Chuyên thiết kế và cung cấp các ấn phẩm 
văn phòng mang tính cá nhân hóa cao. Cũng 
như các sản phẩm Trade Marketing phục vụ 
quảng bá thương hiệu.

04. ẤN PHẨM MARKETING

4
Tạo dựng bài viết để định hướng thị trường cũng như 
người dùng.

03. CONTENT MARKETING3

Tư vấn và sản xuất mọi nhu cầu của khách hàng với 
đội ngũ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm và máy móc 
công cụ hiện đại.

05. IN ẤN & SẢN XUẤT5



DỊCH VỤ
CỦA CHÚNG TÔI



Số 10, Ngõ 61, Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

HUỲNH ANH ĐỨC
Designer

0929 05 05 50
info@yourbrand.vn
www.thuonghieutructuyen.com
www.yourbrand.vn

ẤN PHẨM VĂN PHÒNG



ẤN PHẨM VĂN PHÒNG

Phong thư mang thiết kế riêng dựa trên nhận diện công 
ty mang lại cảm giác chuyên nghiệp hơn cho quý 
khách hàng đối tác

PHONG THƯ

Bộ ấn phẩm văn phòng thiết kế dựa trên màu sắc chủ 
đạo nhận diện công ty mang lại cảm giác tinh tế, tăng 
tính nhận diện, sự chuyên nghiệp.

ẤN PHẨM VĂN PHÒNG

Corporate Brochure Design is Best Popular and Creative Template. Everyone Likes Pro-
ject Brochure. Include Brochure Design Service, About Us. Also Include Choose us Sec-
tion and contact section two parts. Corporate Brochure Design







ẤN PHẨM VĂN PHÒNG

Ngành kinh doanh F&B ngày càng phát triển đòi hỏi các CÔNG TY cần phải có sự khác biệt và nổi bật 
để thu hút khách hàng. Sở hữu mẫu áo đồng phục đẹp là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên 
sự khác biệt đó. Hãy cùng tìm hiểu tầm quan trọng của bộ đồng phục để biết vì sao may đồng phục là 
cần thiết nhé!

Chiếc áo đồng phục tạo nên hình ảnh thống nhất. Nhân viên khoác trên mình chiếc áo nhà hàng giúp 
khách hàng nhìn thấy sự chỉn chu trong cách làm việc của CÔNG TY. Nhờ đó, khách hàng sẽ có sự an 
tâm và tin tưởng nhất định khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Áo đồng phục nằm trong bộ nhận diện thương hiệu của CÔNG TY. Để thương hiệu, sản phẩm trở nên 
quen thuộc, thì bước đầu tiên phải tạo ấn tượng với khách hàng qua bề ngoài của nhân viên. Thiết kế 
chiếc áo đồng phục nhân viên độc đáo, logo nổi bật chính là bí quyết ghi điểm với khách hàng từ cái nhìn 
đầu tiên.



ẤN PHẨM VĂN PHÒNG



+(84) 929 05 05 50

Mobile :

yourbrand.vn

Website :

infor@yourbrand.vn

Address :

CONTACT


