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THIẾT KẾ & IN ẤN

BIÊN TẬP & DỊCH THUẬT

QUAY DỰNG & CHỤP HÌNH

• Thiết kế logo 

• Thiết kế nhận diện thương hiệu

• Sáng tác Slogan

• Thiết kế Profile, brochure, catalogue 

• Thiết kế báo cáo thường niên

• Profile doanh nghiệp

• Brochure, catalogue

• Kịch bản TVC, kịch bản MC sự kiện

• Báo cáo thường niên

• Báo cáo phát triển bền vững

• Chụp hình lãnh đạo 

• Chụp hình dây chuyền SX, bao bì, sản phẩm

• Chụp hình kỷ yếu

• Thiết kế báo cáo phát triển bền vững

• Thiết kế kỷ yếu

• Thiết kế poster, tờ rơi, tờ gấp, standee...

• Thiết kế Lịch, thiệp, túi giấy…

• Thiết kế bao bì, tem nhãn…

• Nội dung website

• Nội dung kỷ yếu

• Nội dung truyền thông theo nhu cầu 

• Xây dựng kế hoạch PR truyền thông

• Viết bài PR, Media Booking báo chí

• Quay dựng video sự kiện

• Quay dựng video truyền thông

• Lập trình ebook phiên bản digital

Thư Ngỏ

Chúng tôi mang trong mình nhiệt 
huyết của những người tiên phong khởi 
nghiệp, dành trọn chữ TÂM cho khách 
hàng và cho từng sản phẩm, dịch vụ mà 
chúng tôi làm ra với tôn chỉ NIỀM TIN 
GIÁ TRỊ THẬT gắn kết cùng khát vọng 
đồng hành lâu dài cùng Quý khách 
hàng trên mọi hành trình phát triển.

 
Kính gửi Quý Khách hàng!

Lời đầu tiên Công ty Truyền thông Misa xin gửi tới Quý 
Khách hàng lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. 
Kính chúc Quý Khách hàng không ngừng lớn mạnh và phát 
triển bền vững!

Quý khách hàng thân mến! 

Công ty Truyền thông Misa là công ty chuyên hoạt 
động trong lĩnh vực Thiết kế, In ấn, Biên tập, Dịch thuật, 
Chụp hình cho các doanh nghiệp. Chúng tôi định hướng 
phát triển các sản phẩm, dịch vụ uy tín chất lượng cao, 
mang tính sáng tạo, hiện đại của xu thế với tính kỹ mỹ thuật 
cao, sang trọng và phù hợp với nhu cầu thực tế của từng 
khách hàng.

Là một công ty trẻ, chúng tôi mang trong mình nhiệt 
huyết của những người tiên phong khởi nghiệp, dành trọn 
chữ TÂM cho khách hàng và cho từng sản phẩm, dịch vụ 
mà chúng tôi làm ra với tôn chỉ NIỀM TIN GIÁ TRỊ THẬT gắn 
kết cùng khát vọng đồng hành lâu dài cùng Quý khách 
hàng trên mọi hành trình phát triển.

MISA may mắn có được sự tin tưởng, ủng hộ to lớn từ 
đối tác, khách hàng thân thiết là một trong những tập 
đoàn, công ty lớn uy tín hàng đầu tại Việt Nam: Công ty Cổ 
phần Dược Hậu Giang; Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu 
khí Cà Mau; Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 
– Đạm Phú Mỹ; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex; 
Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh; Tổng công ty Bảo hiểm Quân 
đội MIC; Công ty TNHH TM ĐT Phát triển Việt Nga;, Tập 
đoàn EHL Bio Hàn Quốc, Công ty Mediway Korea; Công ty 
Cổ phần Nguyên Thanh Hương…

Với đội ngũ trẻ năng động, sáng tạo, chúng tôi tin rằng 
những sản phẩm độc đáo mà MISA làm ra sẽ mang đến cho 
Quý vị những giá trị hữu ích, những cảm nhận mới mẽ, tinh 
tế, làm thăng hoa cảm xúc và nâng tầm thương hiệu của 
Quý vị lên một tầm cao mới. Chúng tôi cam kết sẽ mang 
đến cho Quý vị sự hài lòng cao nhất về chất lượng, dịch vụ 
với mức giá cạnh tranh nhất. 

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự ủng hộ, 
hợp tác từ Quý vị!

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MISA

0905 399 676 - 0938 920 059

652/67 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM

misamedia.net
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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Bằng niềm đam mê, sự kiên định với mục tiêu, Tập 
đoàn Novaland đã trở thành Nhà Đầu tư - Phát 
triển Bất động sản uy tín với danh mục sản phẩm 
đa dạng; bao gồm căn hộ, nhà phố, biệt thự, lô 
thương mại, Office-tel, khu đô thị và dịch vụ du 
lịch nghỉ dưỡng tại các vị trí chiến lược trọng 
điểm của TP.HCM và những tỉnh thành khác.

NOVALAND
COMPANY PROFILE
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Đất Xanh Đông Nam Bộ là công ty chuyên hoạt động về lĩnh vực Bất động sản, với sứ 
mệnh “cung cấp sản phẩm và dịch vụ ưu việt, nâng cao giá trị cuộc sống”. Trải qua hơn 
một thập kỷ hình thành và phát triển, Đất Xanh Đông Nam Bộ luôn giữ gìn và phát huy 
những truyền thống tốt đẹp của Tập đoàn Đất Xanh với những giá trị cốt lõi “Khát vọng 
- Chuyên nghiệp - Chính trực - Nhân văn”. Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng trong việc 
cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng ưu việt tại các vị trí chiến lược, áp dụng 
các xu hướng, công nghệ mới, góp phần nâng cao giá trị cuộc sống.

ĐẤT XANH ĐÔNG NAM BỘ
COMPANY PROFILE
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SONADEZI
COMPANY PROFILE

Sonadezi là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bất 
động sản công nghiệp tại khu vực phía Nam nói 
riêng và cả nước nói chung.
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EHL BIO
COMPANY PROFILE

Công ty TNHH ELH BIO là một viện nghiên cứu R 
& D được thành lập để tìm cách khắc phục các 
bệnh tật và lão hóa khác nhau để nhân loại có 
thể kéo dài tuổi thọ và có một cuộc sống trẻ và 
khỏe mạnh, dẫn đầu sự phát triển của phương 
pháp điều trị tế bào gốc ( phân lập, lưu trữ, nuôi 
cấy tế bào gốc, v.v.), thương mại hóa phương 
pháp điều trị và phát triển phương pháp điều trị 
tế bào miễn dịch vốn là cốt lõi của y học tái tạo 
trong tương lai.
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Công ty thiết kế thi công nội thất và kiến trúc 
CBS Việt Nam thành lập năm 2005, thuộc tập 
đoàn CBS Group, vốn điều lệ > 10 tỷ đồng. Với 
hơn 40 năm kinh nghiệm, CBS Group đã đồng 
hành cùng CBS Việt Nam trong rất nhiều dự án 
xây dựng chung cư, cao ốc, biệt thự, trường học, 
nhà hàng – khách sạn… với sự hỗ trợ chuyên môn 
kỹ thuật từ các chuyên gia từ Osaka và Tokyo.

CBS DESIGN
COMPANY PROFILE



Trong vai trò người đồng hành đáng tin cậy, 
công ty TNHH Mediway Korea là một mắt 
xích quan trọng trong vai trò kết nối cho 
các hoạt động hợp tác, đầu tư, liên doanh 
liên kết giữa các Công ty hàng đầu trong 
nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế cho tất cả các bên. Ngoài ra, 
chúng tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi được 
thực hiện các công việc giúp ích cho xã hội 
và cộng đồng doanh nghiệp thông qua các 
hoạt động mang ý nghĩa thiết thực.

MEDIWAY KOREA
COMPANY PROFILE
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Công ty Cổ phần Tập đoàn HASCO (Tập đoàn HASCO) là một doanh nghiệp kinh doanh và 
đầu tư bất động sản, được thành lập năm 2009. Đến nay, Tập đoàn HASCO đã có những 
bước phát triển vượt bậc với những đổi mới, sáng tạo và trở thành Tập đoàn thành công 
trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Bất động sản, xuất nhập khẩu, đầu tư tài chính, sáp nhập 
và mua lại doanh nghiệp.

COMPANY PROFILE
HASCO
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Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 
được thành lập năm 1995, là công ty tái bảo 
hiểm chủ lực của Việt Nam. Văn phòng của 
nó được đặt tại Hà Nội. Năm 2006, Vinare 
trở thành công ty tài chính được niêm yết giá 
công khai đầu tiên trong nước.

BẢN TIN
CÔNG TY VINARE
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Cuộc sống là một sự khởi tạo đến và đi với 
quy luật vô thường mà đôi lúc chúng ta không 
thể nào hiểu hết. Chính sự trải nghiệm theo 
thời gian giúp chúng ta dần trưởng thành và 
cảm nhận vô vàn những ý niệm đẹp đẽ mà 
cuộc đời đã ban tặng cho con người.

COMPANY PROFILE
SEN
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Công ty Nguyên Thanh Hương được biết đến là 
một trong những công ty hàng đầu chuyên sản 
xuất và cung cấp dầu Điều tinh chế, các sản 
phẩm liên quan đến dầu vỏ Điều, bã vỏ Điều 
(hay còn gọi là bã Điều), degummed, phụ gia 
xi măng… được xem như một giải pháp tối ưu về 
nguyên liệu sạch thay thế nhiên liệu hóa thạch 
dầu F.O, DO, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi 
phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh và hướng đến
con đường phát triển bền vững trong tương lai.

NGUYÊN THANH HƯƠNG
COMPANY PROFILE
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Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Viện Social Life) là tổ chức khoa học công nghệ 
với mạng lưới các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn chuyên 
nghiên cứu các vấn đề xã hội Việt Nam đương đại, được cộng đồng học thuật và 
các đơn vị, cơ quan, nhà đầu tư biết đến với các mảng dịch vụ nghiên cứu, khảo sát, 
đào tạo và xuất bản.

SOCIAL LIFE
BLUE BOOK
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Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Viện Social Life) là tổ chức khoa học công nghệ 
với mạng lưới các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn chuyên 
nghiên cứu các vấn đề xã hội Việt Nam đương đại, được cộng đồng học thuật và 
các đơn vị, cơ quan, nhà đầu tư biết đến với các mảng dịch vụ nghiên cứu, khảo sát, 
đào tạo và xuất bản.

SOCIAL LIFE
SÀI GÒN BOOK
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Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 
(tên viết tắt PVCFC) là đơn vị thành viên của 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. PVCFC 
là doanh nghiệp có chức năng, ngành nghề 
kinh doanh chính về: Sản xuất, kinh doanh và 
xuất nhập khẩu phân bón, hóa chất dầu khí, 
chủ yếu phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp 
với sứ mệnh phục vụ hàng triệu nông dân bằng 
những dòng phân bón dinh dưỡng cao phù hợp 
với nhiều loại cây trồng và vùng đất.

PHÂN BÓN CÀ MAU

50 51
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02 CATALOGUE &
BROCHURE
Catalogue & Brochure



Công ty TNHH Cường Thuận Hòa chuyên cung cấp và thi công các loại CỬA CUỐN 
- CỬA KÉO – CỬA NAN NHÔM – CỬA TẤM LIỀN uy tín, chất lượng và đa dạng các 
dòng sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hiện đại. Cường Thuận Hòa đã được 
nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn là đơn vị thi công các công trình, Chúng tôi 
luôn chú trọng đến sự tận tâm phục vụ khách hàng để mang đến sự hài lòng tốt nhất.

CƯỜNG THUẬN HÒA
 CATALOGUE
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Bảo Hưng Phát được khách hàng biết đến rộng rãi qua các sản phẩm cửa cuốn, cửa 
kéo chất lượng. Bảo Hưng Phát luôn đáp ứng tốt như cầu thị trường và thị hiếu của 
khách hàng. Sản phẩm đã có mặt trên hầu hết các công trình dân dụng, nhà ở, khu 
công nghiệp, khu đô thị.

BẢO HƯNG PHÁT
CATALOGUE



Trong suốt hơn 60 năm, Tupperware đã cho ra đời nhiều sản phẩm gia dụng thông 
minh giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc của người tiêu dùng với các giải pháp bảo 
quản thực phẩm tối ưu. Hiện tại, Tupperware là một trong những nhà sản xuất dẫn 
đầu với công nghệ tiên tiến, mang đến các giải pháp về lưu trữ, chế biến và phục vụ 
bữa ăn gia đình trên khắp thế giới.

CATALOGUE
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EHL BIO
BROCHURE

Công ty TNHH ELH BIO là một viện nghiên cứu 
R & D được thành lập để tìm cách khắc phục 
các bệnh tật và lão hóa khác nhau để nhân 
loại có thể kéo dài tuổi thọ và có một cuộc 
sống trẻ và khỏe mạnh, dẫn đầu sự phát triển 
của phương pháp điều trị tế bào gốc.
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CALENDARS &
TET CARDS
Ấn phẩm xuân



Công ty Nguyên Thanh Hương được biết đến là một trong những công ty hàng đầu 
chuyên sản xuất và cung cấp dầu Điều tinh chế, các sản phẩm liên quan đến dầu vỏ 
Điều, bã vỏ Điều (hay còn gọi là bã Điều), degummed, phụ gia xi măng… được xem 
như một giải pháp tối ưu về nguyên liệu sạch thay thế nhiên liệu hóa thạch dầu F.O, 
DO, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh và hướng đến
con đường phát triển bền vững trong tương lai.

NGUYÊN THANH HƯƠNG
ẤN PHẨM XUÂN 2023
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Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam chuyên 
sản xuất, vận chuyển, phân phối khí nén 
thiên nhiên (Compressed Natural Gas – 
CNG) để cung cấp cho các nhà máy có sử 
dụng nhiệt năng trong quá trình sản xuất, 
chế biến; phục vụ cho các khu chung cư 
và được sử dụng như là nhiên liệu thay thế 
xăng dầu trong ngành giao thông vận tải.

CNG VIỆT NAM
ẤN PHẨM XUÂN 2020
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Logo
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CÁC MẪU LOGO



78 79



05
BRAND
IDENTITY
Nhận diện thương hiệu
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TPACK TECHNOLOGY
BRAND IDENTITY
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LYS SPA
BRAND IDENTITY
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HABADI
BRAND IDENTITY
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GOLD GROUP
BRAND IDENTITY
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0606
PACKAGING
Bao bì sản phẩm

PACKAGING
Bao bì sản phẩm



96 97

SẢN PHẨM BAO BÌ FNV
TRÁI CÂY SẤY DẺO



SẢN PHẨM BAO BÌ LACUSINA
XÚC XÍCH
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SẢN PHẨM BAO BÌ KITKOOL
XÚC XÍCH
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SẢN PHẨM BAO BÌ KITKOOL
CÁ VIÊN
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SẢN PHẨM BAO BÌ KITKOOL
CÁC LOẠI THỊT VIÊN




