


Kính gửi Qúy khách hàng, 

Trong thời đại thông tin số bùng nổ như hiện nay, Internet tiếp cận mọi người, mọi nhà, 
mọi ngõ ngách. Chính vì thế, nhu cầu đưa hoạt động kinh doanh lên thế giới phẳng là 
thực sự cần thiết. 

Nắm bắt điều đó, Công ty Giải Pháp Toàn Cầu ra đời với mục đích trở thành người 
mang đến những giải pháp tối ưu về thương hiệu về hoạt động kinh doanh gắn liền 
với Internet của doanh nghiệp bạn.

Với tiêu chí “Đặt lợi ích khách hàng lên trên lợi ích cá nhân”, toàn thể nhân viên 
Giải Pháp Toàn Cầu luôn mang trong mình hoài bão, đó chính là cung cấp những 
giải pháp hữu hiệu và tiện ích cho doanh nghiệp. Với mong muốn đó, mỗi thành 
viên trong đại gia đình Giải Pháp Toàn Cầu luôn có sự nhiệt huyết và sáng tạo, 
cùng kinh nghiệm tích lũy, chúng tôi đã và đang hiện thực hóa những điều đó. 

Thay mặt toàn thể nhân viên, Công ty Giải Pháp Toàn Cầu xin chân thành 
cảm ơn sự tin tưởng của các doanh nghiệp, đối tác trong nhiều năm qua đã 
đặt niềm tin vào chúng tôi. Giải Pháp Toàn Cầu sẽ là người bạn đồng hành 
đáng tin cậy. Hãy đến với chúng tôi để tự mình trải nghiệm những sản 
phẩm và dịch vụ mà Giải Pháp Toàn Cầu mang đến cho doanh nghiệp 
của bạn!

Trân trọng!
Hoàng Duy Phương

Giám Đốc

Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ
- Benjamin Franklin -
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Thông tin khái quát

Những cột mốc đáng nhớ

Địa bàn kinh doanh

Định hướng phát triển

Tại sao nên chọn chúng tôi?

Giải Pháp Toàn Cầu là đơn vị 

đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngành nghề kinh doanh

Liên hệ 

 

THÔNG TIN CHUNG
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-Nhà quản lý Geogffrey Chaucer-

Sáng tạo chính là con đường đi duy nhất
   của một công ty lớn



Ra đời từ năm 2008, với sứ mệnh là người bạn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp bạn trong hoạt động kinh doanh, Giải Pháp Toàn Cầu xây 
dựng 2 thương hiệu riêng và bổ trợ cho nhau trong quá trính kinh doanh: Mondial Solution và Mondial Brand.

Đến với Giải Pháp Toàn Cầu, doanh nghiệp bạn sẽ tìm được đầy đủ các lợi ích tối ưu cho thương hiệu. Chúng tôi mang đến cho bạn một vòng 
tròn dịch vụ khép kín, hỗ trợ doanh nghiệp bạn từ giai đoạn bắt đầu đến khi lớn mạnh. 

Giải Pháp Toàn Cầu tự tin mang đến cho doanh nghiệp bạn chuỗi giá trị sau:

VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi tự hào khi đang là đơn vị đồng hành và hỗ trợ cho nhiều
thương hiệu khách hàng, từ đó góp phần vào việc nỗ lực xây dựng giá trị thương hiệu Việt!

“Giải Pháp Toàn Cầu
Là người đồng hành với bạn trong môi trường kinh doanh trực tuyến không ngừng thay đổi”.

Đến với Mondial Brand, thương hiệu  của bạn sẽ tìm 
được giải pháp sáng tạo và hiệu quả để vững bước 
tiên phong trên thương trường. 

Đến với Mondial Solution, bạn sẽ có nhiều hơn 
một công cụ hỗ trợ để bước vào môi trường kinh 
doanh trực tuyến. 
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Tư vấn 
chiến lược

thương hiệu
Thiết kế logo

Thiết kế 
hệ thống

nhận diện 
thương

hiệu

Dịch vụ
thiết kế website

Marketing online
(Facebook 
Marketing,

Google Adwords,
SEO Google)

In ấn



NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ

BƯỚC ĐẦU THÀNH CÔNG

Với hơn 50 dự án lớn, nhỏ, 
tiêu biểu về thiết kế website 
như: Cá cảnh Hồng Anh – 
diễn đàn cá rồng lớn nhất tại 
Việt Nam hiện nay, ĐH lâm 
nghiệp cơ sở 2 – website 
giới thiệu, Dược phẩm 
Merap – thương hiệu dược 

phẩm nổi tiếng đến từ Úc… 

2009 2012-2013

2010-2011

TIẾP NỐI THÀNH CÔNG 

Tổng số dự án giai đoạn này 
lên đến 180 dự án, trong đó, 
những dự án thiết kế website 
lớn tiêu biểu là: trung tâm hội 
nghị - tiệc cưới Grand Place, 
quỹ đầu tư Auxies Holdings… 
Cùng với sự chuyên nghiệp hóa 
thiết kế website, đã có những 
khách hàng thành công với các 
thiết kế logo – Nhận diện 
thương hiệu (NDTH) bởi Giải 

Pháp Toàn Cầu

BƯỚC TIẾN MỚI

trong giai đoạn này là dành được 
dự án thiết kế ấn phẩm quảng 
cáo, tạp chí nội bộ cho Cotec-
cons – đơn vị xây dựng hàng 
đầu tại Việt Nam. Số dự án trong 
giai đoạn này lên đến hơn 400 

dự án.
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Mondial Solution tuy là công ty 
tương đối trẻ nhưng sở hữu 
một đội ngũ nhân viên tâm 
huyết, đầy nhiệt tình, năng lực 
– sáng tạo – chuyên nghiệp, 
phát triển theo chiến lược. Trải 
qua nhiều năm phấn đấu, công 
ty đã có những bước tiến vượt 
trội và đang dần khẳng định 
được tên tuổi với nhiều dự án 
lớn trải dài khắp đất nước.

Những cộc mốc đáng nhớ:
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2015

2014
KINH NGHIỆM NHIỀU NĂM

Về thiết kế trang web, logo 
và nhận diện thương hiệu, 
Mondial Solution tự tin bắt 
tay với nhiều dự án lớn, tổng 
số dự án cán đích 250 dự án 
cho cả năm.

BƯỚC TIẾN MỚI

Công ty liên tục tiếp nhận 
hơn 50 dự án lớn, nâng 
tổng số dự án lên con số 

220. 

D i s t r i b u t e  S o l u t i o n

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu 
cũng như hỗ trợ tối đa cho khách 
hàng, công ty chúng tôi hình 
thành các gói dịch vụ quản trị 
website, SEO Google kết hợp 
Social Marketing để tăng thêm 
giá trị về thương hiệu, trang web 
chuẩn SEO đem lại doanh số và 
gia tăng độ nhận biết thương hiệu 
cho khách hàng. Một trong 
những đơn vị đồng hành cùng 
Giải Pháp Toàn Cầu về các dịch 
vụ kết hợp trên chính là cá cảnh 
Hồng Anh – Diễn dàn cá rồng 
đứng top 10 Google tìm kiếm tại 
Việt Nam (từ năm 2009 – 2015).
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ĐỊA BÀN KINH DOANH

Sau nhiều năm thành lập và hoạt động, Công ty đã hợp tác thành công 
với nhiều khách hàng cùng dự án trải dài khắp đất nước. Không chỉ 
dừng lại ở thị trường trong nước, Giải Pháp Toàn Cầu còn mở rộng 
mạng lưới khách hàng của mình sang nước ngoài. Cụ thể như sau:

Thị trường trong nước:

Miền Nam: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Cà Mau, 
Côn Đảo, Vũng Tàu, Long An, Bạc Liêu…

Miền Trung: Vinh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đà Lạt, Bình Định, 
Đắc Lắc …

Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng…

Thị trường nước ngoài: Úc, Mỹ, Ailen, Áo, Nhật …
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Phương châm của doanh nghiệp: “Cam kết - Lắng nghe - Đổi mới - Uy tín” 

Cam kết
“Nói được làm được”

Đây là phương châm 
hoạt động của doanh 
nghiệp chúng tôi. Tuyệt 
đối không dễ dãi với lời 
nói của chính mình là, 
một cam kết vững chắc 

cho khách hàng.

Lắng nghe
“Đây cũng là một cách 

làm việc”

Hiểu về doanh nghiệp, 
sản phẩm dịch vụ, 
mong muốn thì mới có 
thể tạo ra được sản 

phẩm ưng ý. 

Đổi mới 
“Không hài lòng với 
những gì đang có”

Sự lựa chọn của khách 
hàng dành cho doanh 
nghiệp là một minh 
chứng cho sự đổi mới, 
không ngừng mang lại 
lợi ích cho khách hàng.

Uy tín  
“Khách hàng giới thiệu 

khách hàng”

Đây là điều Giải Pháp 
Toàn Cầu khẳng định 

đã làm được.
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Mỗi doanh nghiệp đều có một chiến lược cụ thể, tùy theo từng đối tượng mà áp dụng  chiến lược ngắn hạn hay dài hạn. Nhưng 
với Giải Pháp Toàn Cầu, mọi thứ đều đơn giản hóa: 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Chiến lược của doanh nghiệp

Với lãnh đạo: 

“Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt tạo 
ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn, mạnh 
mẽ nắm lấy tầm nhìn và không ngừng 

thúc đẩy nó tới khi hoàn thiện”.
– Thomas Hardy –

Với nhân viên:

Điều quan trọng nhất và cốt lõi của một 
tập thể, đó chính là tinh thần đoàn kết. 
Giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành 
công việc. Cùng nhau hợp tác, cùng 

nhau hỗ trợ, cùng nhau phát triển.

Với khách hàng:

Hợp tác lâu dài, cùng nhau phát triển. 
Giải Pháp Toàn Cầu luôn đặt lợi ích của 
khách hàng lên trên lợi ích của doanh 
nghiệp. Tất chỉ vì lợi ích của khách hàng.
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TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU?

Nếu bạn vẫn chưa bị thuyết phục, hãy tham khảo các dự án đã được chúng tôi thực hiện. 
Mỗi dự án sẽ là một minh chứng thuyết phục hơn nghìn lời nói.

Hợp lý

Tất cả mọi chi phí hợp lý 
với những gì mà khách 
hàng đã bỏ ra và sẽ 

nhận được.

Hài lòng

Thỏa mãn và làm hài 
lòng nhu cầu của khách 

hàng.

Sáng tạo 

Sản phẩm thiết kế sáng 
tạo, khắc họa được dấu 
ấn cá nhân của doanh 

nghiệp.

Thành công

Sự thành công của khách 
hàng, cũng là sự thành công 

của chúng tôi.

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp nhằm 
đạt hiệu quả cao hơn 
trong hoạt động kinh 
doanh và duy trì mối 

quan hệ khách hàng.

Đa dạng

Với nhiều gói dịch vụ đa 
dạng và thuận tiện cho 

khách hàng lựa chọn.
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GIẢI PHÁP TOÀN CẦU LÀ ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Xây dựng giải pháp thương hiệu mạnh – tiết kiệm chi phí  doanh nghiệp.
Nhiệm vụ cốt lõi của Mondial là xây dựng một kế hoạch hành động với tiêu 
chí tiết kiệm chi phí một cách thông minh nhất cho khách hàng bên cạnh 
một thương hiệu phát triển dài hạn và bền vững chứ không chỉ là một 
chiến dịch nhất thời.

Kinh nghiệm triển khai dự án ở nhiều lĩnh vực
Kinh nghiệm đội ngũ tư vấn và thực thi chiến lược thương hiệu, Mondial 
luôn xây dựng kế hoạch hành động với tiêu chí xây dựng một chiến lược 
khác biệt hoá tạo lợi thế cạnh tranh, chuẩn hoá các nguyên tắc quản lý và 
phát triển thương hiệu nhất quán , đảm bảo cho việc thực thi đi đúng định 
hướng doanh nghiệp.

Hoạt động trên nền tảng các quy trình chuyên nghiệp quốc tế
ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong triển khai xây dựng chiến lược 
thương hiệu,  phát huy điểm lợi thế trong tâm trí khách hàng trên nền tảng 
nguồn lực chi phí phù hợp doanh nghiệp.
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GIẢI PHÁP TOÀN CẦU LÀ ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Phát triển đầy đủ các phòng ban trong triển khai xây dựng thương hiệu, 
một lợi thế lớn của Mondial so với các đơn vị tư vấn trong ngành.
Xác định cung cấp giải pháp thương hiệu hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, 
Mondial xây dựng từ việc nghiên cứu chiến lược thương hiệu, thực thi thiết kế 
logo và bộ ấn phẩm thương hiệu, xây dựng kế hoạch tương tác, phát triển 
thương hiệu với khách hàng tiềm năng thông qua các công cụ marketing. 
Đây là một lợi thế không nhỏ của chúng tôi, bởi các công việc được thực hiện 
hoàn toàn bởi đội ngũ nhân sự công ty giúp tiết kiệm chi phí do  triển khai 
đồng bộ và tạo hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

Đơn vị đồng hành của nhiều thương hiệu thành công tại Việt Nam.
Không gì bằng khi chúng tôi đã đồng hành cùng nhiều thương hiệu thành 
công tại Việt Nam như: Vnpharma, Nước giải khát Chương Dương, Cotec-
cons, Licogi 16, Phân viên IEC ( Đại học GTVT), Trường mầm non quốc tế Việt 
Sing, Công ty tư vấn chiến lược SEA….

Tư vấn chuyên nghiệp 
Nhưng tất cả mọi thứ đó sẽ không bao giờ bằng việc cảm nhận ngay từ khi 
tiếp xúc với chúng tôi, cảm nhận trình độ chuyên môn, độ trải nghiệm thực tế 
của đội chuyên gia đến từ Công ty Giải Pháp Toàn Cầu

Chúng tôi muốn  cùng doanh nghiệp đi trên con đường lớn và dài hạn. Điều chúng 
tôi đang làm được với nhiều thương hiệu thành công tại Việt Nam.
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

Các dịch vụ của Giải Pháp Toàn Cầu là hệ thống hỗ trợ cho nhau để 
mang lại hiệu quả tối ưu nhất về nhận diện thương hiệu và gia tăng 
doanh số của khách hàng.

Giải Pháp Toàn Cầu không chỉ đơn thuần mang lại cho khách hàng các 
giá trị về logo hay một website cụ thể. Điểm khác biệt của cty chúng tôi 
là luôn tư vấn và hỗ trợ khách hàng phát triển thương hiệu hiệu quả 
thông qua việc xây dựng một chiến lược xuyên suốt – cụ thể  – logic – 
chuyên nghiệp.

Chuỗi giá trị Giải Pháp Toàn Cầu mang lại cho doanh nghiệp bạn:
    Tư vấn chiến lược thương hiệu
    Thiết kế Logo
    Thiết kế Nhận diện thương hiệu
    Thiết kế Website
    Quản trị Website
    Marketing Online
    In ấn
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

Xây dựng bản sắc nhận diện thương hiệu 

Một doanh nghiệp điều trước tiên là phải có một hình ảnh đại diện, 
tương tác với khách hàng, thành viên... 
Mondial có nhiệm vụ quan trọng, đó là dựa trên những quy định 
làm việc chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế cùng với doanh nghiệp xây 
dựng hình ảnh doanh nghiệp với các tiêu chí khám phá những thế 
mạnh, xây dựng sự khác biệt hoá thương hiệu, xây dựng định 
hướng thương hiệu vớ các tiêu chí nhất quán từ logo, Bộ nhận diện 
thương hiệu, hình tượng, tính cách thương hiệu... 
 

Tư vấn chiến lược thương hiệu

banding

banding

•  Xây dựng tầm nhìn thương hiệu – sứ mệnh thương hiệu – giá trị  
 cốt lõi 
•  Xác định điểm mạnh thương hiệu – xây dựng sự khác biệt hoá  
 thương hiệu 
•  Định vị thương hiệu 
•  Xây dựng hình tượng thương hiệu – tính cách thương hiệu 
•  Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu 
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Biểu tượng doanh nghiệp bạn, tâm huyết của chúng tôi

Trong nhận diện thương hiệu, việc thiết kế logo luôn được đặt lên vị trí 
hàng đầu. Logo được xem là một biểu tượng của doanh nghiệp với sứ 
mệnh miêu tả những giá trị và mục tiêu mà doanh nghiệp theo đuổi. 
Logo là duy nhất, gắn liền với chiến dịch nâng cao mức độ nhận biết, 
tạo khác biệt với đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, sỡ hữu một logo đẹp, ý nghĩa vẫn chưa khẳng định được 
sức mạnh thương hiệu của doanh nghiệp bạn. Hiểu được vai trò quan 
trọng của logo đối với hình ảnh tổ chức và thương hiệu, chúng tôi cung 
cấp dịch vụ thiết kế logo giúp bạn kết nối công việc kinh doanh của 
mình với khách hàng một cách linh hoạt, đầy cảm hứng.

Giải Pháp Toàn Cầu cam kết thiết kế logo sáng tạo, ý nghĩa và hiệu quả 
trong Marketing.

Thiết kế logo
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Hệ thống nhận diện thương hiệu là các yếu tố để nhận biết được 
thương hiệu, được thiết kế đồng bộ, mang đặc trưng, cá tính riêng của 
từng doanh nghiệp.
Giải Pháp Toàn Cầu tự hào sở hữu một đội ngũ nhân viên có năng lực, 
sáng tạo trong thiết kế, chuyên nghiệp trong định hướng phát triển với 
kinh nghiệm thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho hàng trăm khách 
hàng. 
Bằng tất cả sự đam mê và sáng tạo, chúng tôi sẽ đáp ứng cho doanh 
nghiệp của bạn một hệ thống nhận diện thương hiệu ấn tượng tạo sự 
khác biệt  với đối thủ.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH
Thiết kế nhận diện thương hiệu

Ấn tượng đem đến sự khác biệt
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Một website đẹp, tích hợp nhiều chức năng chưa chắc sẽ tạo hiệu quả cho doanh 
nghiệp. Website hoạt động được xem là hiệu quả khi hoàn chỉnh được nội dung 
lẫn hình thức, được xây dựng dựa trên một kế hoạch phát triển website cụ thể với 
từng doanh nghiệp.

Chúng tôi “hiểu” nhu cầu của bạn, và luôn tối đa hóa sự hài lòng của bạn và cả 
khách hàng của bạn.

Chúng tôi có:

•  Gói thiết kế website chuyên nghiệp từ đơn giản đến các gói hỗ trợ nâng cao 
•  Chi phí hợp lý
•  Quản lý đơn giản, hiệu quả
•  Thân thiện với Google

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH
Thiết kế website

Thấu hiểu nhu cầu của bạn

WEBSITE
TEMPLATE
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Sau khi hoàn tất website, Giải Pháp Toàn Cầu còn cung cấp dịch vụ 
quản trị website theo định hướng, phát triển nội dung theo yêu cầu của 
khách hàng.

Ngoài việc các yếu tố kỹ thuật luôn được khắc phục kịp thời, chúng tôi 
có đội ngũ Copywriter xây dựng, sáng tạo nội dung theo từ khóa được 
nghiên cứu, lọc và lựa chọn chính xác. 

Mondial Solution cam kết  bài viết sẽ được đăng tải liên tục nhằm xây 
dựng  website vững chắc, thu hút và giữ chân khách hàng.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH
Quản trị website

Đồng hành cùng phát triển
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Mục đích cuối cùng của Marketing là nhằm tăng doanh thu bán hàng, thõa mãn nhu cầu và tăng mức độ nhận biết thương hiệu trong tâm trí 
khách hàng.
Marketing Online (hay còn gọi là tiếp thị trực tuyến) là một giải pháp Marketing hữu hiệu với mức chi phí hợp lý nhất. 
Bạn hoàn toàn có thể tự do sáng tạo và “tung hứng” các công cụ Marketing với nhau để tạo nên một chiến dịch Marketing đầy ấn tượng. Với 
Martketing Online, sáng tạo là không giới hạn. 
Marketing Online là một lĩnh vực cực kì rộng. Trải qua quá trình dài phát triển, Giải Pháp Toàn Cầu nhận ra thế mạnh hàng đầu của mình là 
Website Marketing và Social Marketing.

Website Marketing – Đứng đầu kết quả tìm kiếm
Dịch vụ SEO (Search Engine Optimization) của chúng tôi sẽ đưa website của doanh 
nghiệp bạn “lên top” Google một cách nhanh chóng.
Quảng cáo Google (Google Adwords) – được xem là cách nhanh nhất để tiếp cận 
khách hàng, xuất hiện đúng khi khách hàng cần, chỉ trong thời gian ngắn, quảng cáo 
của bạn đã xuất hiện ở trang nhất của Google.
Các phân tích kịp thời từ Google Analytics sẽ được chúng tôi ghi nhận và hỗ trợ định 
hướng phát triển website một cách bài bản, mang tính chiến lược.

Social Marketing – truyền thông mạng xã hội
Hầu hết mọi người đều sở hữu một tài khoản mạng xã hội, nhiều nhất là Facebook 
khiến nơi đây là nơi tập trung nhiều khách hàng tiềm năng nhất. Cơ hội bán hàng và 
truyền thông cho doanh nghiệp được xem là hiệu quả, đặc biệt không giới hạn.
Với Facbook Marketing, Giải Pháp Toàn Cầu sẽ đem đến một chiến lược truyền thông cụ 
thể với mục đích tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng, gia tăng doanh số, góp phần tăng 
độ nhận biết thương hiệu và dẫn dắt nhiều lượt vào thăm website.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH
Marketing Online

Maketing Online - sáng tạo là không giới hạn

marketing

internet
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In ấn

Nhanh – chất lượng – giá cạnh tranh

Giải Pháp Toàn Cầu nhận in ấn các poster, banner, băng-rôn quảng 
cáo, các hạng mục nhận diện thương hiệu như túi giấy, name-card, hóa 
đơn, phiếu thu – chi… cho các khách hàng sử dụng các dịch vụ thiết kế 
của chúng tôi, theo mẫu có sẵn của doanh nghiệp hoặc thiết kế theo 
yêu cầu.

Trải qua kinh nghiệm in ấn nhiều năm, chúng tôi nắm rõ các kích thước 
tiêu chuẩn của hàng loạt ấn phẩm thông dụng. Giải Pháp Toàn Cầu tự 
tin tạo ra những ấn phẩm hấp dẫn, chuyên nghiệp, chất lượng cao với 
mức giá cạnh tranh cùng phong cách làm việc kĩ càng, nhanh chóng.
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LIÊN HỆ

CÔNG TY THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU GIẢI PHÁP TOÀN CẦU

05 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

08 666 00 179  –  08 6680 7935

Thiết kế website
www.mondialsolution.com

Thiết kế nhận diện thương hiệu
www.mondialbrand.com

lienhe@mondialsolution.com lienhe@mondialbrand.com



Tài sản giá trị nhất của công ty bạn
    chính là cách mà khách hàng biết đến nó.

-Brian Tracy-
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 TRUÙC NGHINH PHONG

TOÀN THỊNH
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