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Kính thưa Quý khách,

V-Lead  là công ty dịch vụ chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, truyền thông và dịch thuật. Với triết lý kinh doanh “Sự hài lòng của Quý 
khách là niềm tự hào của chúng tôi”, V-Lead luôn xem những yêu cầu, thách thức của khách hàng là của chính mình. Bằng việc trực tiếp tham gia cùng 
khách hàng ngay khi bắt đầu sự kiện, đề xuất và phân tích từng phương án tổ chức, lựa chọn và xây dựng kịch bản phù hợp, cũng như đưa ra những tư vấn 
tổng thể hoặc kế hoạch triển khai chi tiết, khả thi được kiểm chứng qua thực tế, V-Lead đã xây dựng phương pháp tiếp cận tốt nhất nhằm lựa chọn phương 
án tối ưu, đáp ứng cao nhất mong đợi của khách hàng trong khuôn khổ ngân sách và thời gian hạn chế.

Các dịch vụ của V-Lead bao gồm:
�  Tư vấn và tổ chức trọn gói sự kiện: hội thảo, hội nghị khách hàng, sinh nhật công ty, tiệc chiêu đãi, họp báo, giới thiệu sản phẩm mới, lễ ký kết   

hợp đồng.

�  Tư vấn xây dựng kịch bản truyền thông cho sự kiện, sản phẩm và công ty.

�  Tư vấn thực hiện các ấn bản truyền thông, quan hệ nhà đầu tư, quan hệ báo chí.

�  Thiết kê, thi công gian hàng triển lãm, sân khấu sự kiện.

�  Sản xuất phim tài liệu, phóng sự

�  Phòng ở cho đại biểu, vé máy bay, xe du lịch, đón tiễn sân bay.

�  Cung cấp thiết bị nghe nhìn phục vụ hội nghị.

�  Cung cấp quà tặng, biểu diễn nghệ thuật.

� Tổ chức chương trình du lịch chất lượng cao kết hợp các mục tiêu đào tạo, xây dựng tinh thần làm việc theo nhóm (team building).

�  Cung cấp biên, phiên dịch, MC chuyên nghiệp.

�  Dịch vụ biên dịch, phiên dịch tài liệu tiếng nước ngoài.

Trong suốt chặng đường phát triển vừa qua, V-Lead luôn tự hào là đối tác tin cậy và đã đồng hành thành công cùng với nhiều khách hàng. 
Khi sử dụng dịch vụ của V-Lead, Quý khách sẽ nhận được sự tư vấn tận tình trên cơ sở kinh nghiệm thực tế mà V-Lead đã tích lũy được 
khi cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng với các yêu cầu đa dạng. Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình của V-Lead 
luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ việc lập kế hoạch triển khai đến phối hợp thực hiện dịch vụ. V-Lead luôn cam kết cung cấp dịch vụ 
chất lượng cao góp phần vào sự thành công của khách hàng, đúng như sứ mệnh hành động của V-Lead: “Sự hài lòng của khách hàng 
là niềm tự hào của chúng tôi”
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Tại sao chọn V-Lead
 � V-Lead cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất 
lượng cao.

 � V-Lead luôn lắng nghe để nắm bắt chính xác yêu cầu 
của khách hàng và đưa ra giải pháp đáp ứng được 
mong đợi của khách hàng.

 � V-Lead xây dựng cơ sở dữ liệu nhà cung cấp đa dạng.

 � V-Lead sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, nhiều năm 
kinh nghiệm.

 � V-Lead cam kết với khách hàng từ khi bắt đầu đến khi kết 
thúc dịch vụ.

 � V-Lead tổ chức thành công hàng trăm sự kiện.
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Khách hàng
của V-Lead
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Dịch vụ của
chúng tôi

1. Tổ chức sự kiện 

2. Truyền thông

3. Dịch thuật
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Tổ chức sự kiện 
V-lead là công ty dịch vụ chuyên nghiệp am hiểu địa phương, sở hữu các chuyên môn và  nguồn lực, chuyên về thiết kế, triển 
khai  sự kiện, hoạt động, tour, vận tải hành khách  và các chương trình hậu cần.
V-lead có thể cung cấp dịch vụ mặt đất dựa trên kinh nghiệm và sự  am hiểu địa phương. Các dịch vụ này bao gồm: vận tải, 
phòng nghỉ, nhà hàng, hoạt động tham quan, địa điểm hội thảo, hội thảo theo chủ đề, tiệc chào mừng gala, các chương trình 
hội nghị chuyên đề và giúp khách hàng vượt qua rào cản ngôn ngữ và V-lead có thể tư vấn và đàm phán giúp khách hàng có 
được giá cả dịch vụ tối ưu dựa trên kinh nghiệm và quan hệ có chất lượng của V-lead với các nhà cung cấp.

Dịch vụ tổ chức sự kiện của V-Lead 

�  Đón tiễn sân bay.

�  Tiệc theo chủ đề (dân tộc hoặc hiện đại) 

�  Tham quan du lịch và các hoạt động điển hình 
của địa phương.

�  Các dự án hợp tác và làm việc nhóm

�  Cung cấp quà tặng, biểu diễn nghệ thuật.

�  Trang trí sự kiện.

�  Các sự kiện giải trí

�  Đề xuất và hỗ trợ  về phòng nghỉ.

�  Thiết kế đồ họa và bộ nhận diện sự kiện
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Truyền thông
Trong thời đại ngày nay, rất khó để một doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu khác 
biệt, gây dựng mối quan hệ thiện cảm với công chúng nếu chỉ sử dụng các phương thức 
truyền thông truyền thống và đứng ngoài các hoạt động truyền thông xã hội. Mặt khác, 
nếu không kiểm soát chặt chẽ thông tin, danh tiếng của DN cũng có thể bị hủy hoại trong 
thời gian ngắn bởi thông tin thất thiệt, thông tin thiếu thiện chí được lan truyền với tốc 
độ chóng mặt trên internet. 
Hoạt động gần 10 năm trong lĩnh vực truyền thông tại Việt Nam, V-LEAD thấu hiểu những 
thay đổi mạnh mẽ đang diễn ra trong ngành truyền thông. Trên cơ sở lắng nghe, nắm 
bắt những gì khách hàng mong muốn kết hợp khả năng ứng dụng kỹ năng truyền thông 
xã hội; mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tại Việt Nam, đội ngũ chuyên 
nghiệp của chúng tôi sẽ mang đến những giải pháp truyền thông phù hợp, hiệu quả cho 
khách hàng. Bên cạnh các lĩnh vực là thế mạnh của  V-LEAD như Kinh tế - Tài chính (ngân 
hàng, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính công…) hiện chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ 
truyền thông cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Hàng tiêu dùng. 

Các gói dịch vụ truyền thông V- LEAD cung cấp bao gồm:
•   Truyền Thông Sự Kiện
•   Truyền Thông Sản Phẩm
•   Quan Hệ Báo Chí
•   Xây Dựng Các Ấn Phẩm Truyền Thông
•   Tổng Hợp Thông Tin
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V-LEAD là thương hiệu dịch thuật chuyên nghiệp được hình thành từ đầu năm 2009 tại Hà Nội. Trong suốt nhiều 
năm phát triển, V-LEAD luôn ưu tiên hàng đầu một phương châm hoạt động “Sự hài lòng của khách hàng là niềm tự 
hào của chúng tôi”. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trong quá trình hội nhập kinh tế 
của đất nước về biên phiên dịch chất lượng cao và chuyên nghiệp cho các ngôn ngữ Anh-Nhật-Việt, V-LEAD đã xây 
dựng cho mình đội ngũ nhân sự biên phiên dịch và cộng tác viên chuyên nghiệp, được đào tạo chính quy về ngoại 
ngữ và có kinh nghiệm làm việc thực tế trong các doanh nghiệp FDI lớn và tổ chức Quốc tế tại Việt Nam. Đội ngũ 
biên phiên dịch của V-LEAD tự hào đã đồng hành thành công cùng khách hàng trong các sự kiện quan trọng, hoạt 
động đầu tư, sản xuất kinh doanh, thương mại, nghiên cứu thị trường  và hợp tác quốc tế. Chúng tôi luôn xem công 
việc của khách hàng  là của chính mình và bằng sự tự tin của bản thân, đồng hành và hỗ trợ khách hàng vượt qua 
những thách thức về chuyển ngữ. Với chính sách chất lượng, quy trình biên phiên dịch khoa học, đội ngũ cộng tác 
viên giỏi ngoại ngữ, am hiểu chuyên ngành và đội ngũ điều hành tận tụy, chúng tôi tự tin là đối tác tin cậy cho mảng 
biên phiên dịch tại Việt Nam.

V-LEAD cung cấp các hình thức biên, phiên dịch sau:

•   Phiên dịch Hội nghị, hội thảo
•   Phiên dịch tháp tùng trong và ngoài nước
•   Phiên dịch du lịch, khảo sát thị trường
•   Phiên dịch đàm phán kinh tế
•   Phiên dịch hiện trường công trình
•   Dịch thuật công chứng các loại văn bản hành chính, pháp luật
•   Dịch thuật các văn bản hành chính, xuất nhập khẩu, kế toán
•   Dịch thuật tài liệu chuyên ngành kỹ thuật, bản vẽ, thiết kế

Dịch thuật
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2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013  - 2014 - 2015 - 2016
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SỰ KIỆN TIÊU BIỂU - TỔ CHỨC NĂM 2016

• Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty May Tinh Lợi

• Hải Dương

• Công ty May Tinh Lợi

• Tháng 7 - 2016

• Lễ ra mắt Dự án Swisstouches La Luna Resort - Nha Trang

• Hà Nội

• Tập đoàn Swisstouches Thụy Sỹ và Công ty PIST Việt Nam

• Tháng 12 - 2016

• Lễ ra mắt sản phẩm Thuốc nhỏ mắt Diquas

• Hà Nội & Hồ Chí Minh

• Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

• Tháng 4 - 2016

• Cuộc họp lần thứ 4 của APT chuẩn bị cho Hội nghị tiêu chuẩn hóa 
viễn thông thế giới WTSA 16-4

• Furama Đà Nẵng Resort

• Cục Viễn thông

• Tháng 8 - 2016

• Hội thảo Tham vấn giữa kỳ: Quy hoạch phát triển và sử dụng năng 
lượng sinh khối Quốc gia

• Thành phố Hồ Chí Minh

• GIZ Việt Nam

• Tháng 4 - 2016

• Chuỗi sự kiện Hội thảo Ngân hàng xanh tại Việt Nam

• Các thành phố tại Việt Nam

• RENAC

• Tháng 11 - 2016
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• Phiên họp lần thứ 11 của Đại Hội Đồng Hiệu trưởng các Trường 
ĐH Pháp Ngữ

• Khách sạn Melia Hà Nội

• Văn phòng Tổ chức Đại học Pháp ngữ

• Tháng 4 - 2015

• Hội thảo Quốc tế Định hướng Chính sách phát triển Công nghiệp 
Việt Nam - Giai đoạn 2016-2025, Tầm nhìn đến năm 2035

• Khách sạn Melia - Hà Nội

• Ban Kinh tế Trung Ương

• Tháng 6 - 2015

• Hội nghị Quan chức và các nhà quản lý viễn thông ASEAN

• Emeralda Resort Ninh Binh

• Bộ Thông tin truyền thông & Cục Viễn Thông (VNTA)

• Tháng 9- 2015

• Hội nghị Doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết 2015

• Khách sạn Minh Toàn Galaxy - Đà Nẵng

• Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

• Tháng 8 - 2015

• Hội nghị Nhãn khoa ASEAN 
lần thứ 2 (AOS2)

• 1.000 đại biểu trong nước

• 300 đại biểu Quốc tế.

• 50 gian hàng triển lãm

• Tiệc Welcome 1.000 khách

• Khách sạn Lotte - Hà Nội

• Hội Nhãn khoa Việt Nam phối hợp 
với Hội Nhãn khoa ASEAN

• Tháng 11 - 2015

SỰ KIỆN TIÊU BIỂU - TỔ CHỨC NĂM 2015

• Lễ Khánh thành Phòng thí nghiệm Bureau Veritas CPS tại Hà Nội

• Hà Nội

• Công ty Bureau Veritas Vietnam

• Tháng 4 - 2014
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• Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động và phát triển của thị trường 
trái phiếu Chính phủ

• Trung tâm Hội nghị Quốc tế

• Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

• Tháng 9 - 2014

• Hội thảo Tăng cường năng lực cho cán bộ đàm phán về biến 
đổi khí hậu của các nước ASEAN tham dự COP 20 UNFCCC

• Khách sạn Deawoo - Hà Nội

• Bộ Tài nguyên và Môi trường

• Tháng 8 - 2014

• Lễ Kỷ niệm "5 năm thành lập Sở GDCK Hà Nội và đón nhận cờ 
thi đua của Chính phủ

• Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

• Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

• Tháng 6 - 2014

SỰ KIỆN TIÊU BIỂU - TỔ CHỨC NĂM 2014

• Hội thảo Thông tin Vô tuyến khu vực Châu Á

• Khách sạn Melia - Hà Nội

• Cục Tần số vô tuyến điện

• Tháng 5 - 2014

• Chương trình Gala "HNX - 9 năm truyền lửa tin yêu"

• Hoàng Anh Đất Xanh Resort - Đà Lạt

• Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

• Tháng 3 - 2014

• Hội nghị lần thứ 18 Nhóm nghiên cứu quốc tế WP5D về IMT

• Khách sạn New World - TP Hồ Chí Minh

• Liên minh Viễn thông quốc tế phối hợp với Cục tần số vô tuyến 
điện

• Tháng 2 - 2014
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• Hội thảo công bố báo cáo tổng hợp việc thực hiệncam kết WTO 
và khu vực đối với ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn

• Khách sạn Fortuna – Hà Nội

• Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

• Tháng 9 - 2013

• Lễ tôn vinh 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất Sở giao 
dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) năm 2013

• Khách sạn Sheraton – Hà Nội

• Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

• Tháng 6 - 2013

• Chương trình Team Building: Nha Trang By night - Save the date 
for the last

• Nha Trang

• Công ty bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine

• Tháng 6 - 2013

• Hội thảo vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy hợp tác công tư 
nông nghiệp – kinh nghiệm quốc tế

• Khách sạn Fortuna Hà Nội

• Nhóm Hỗ trợ Quốc tế - ISG

• Tháng 6 - 2013

• Hội nghị tổng kết chương trình chung

• Khách sạn Pullman - Hà Nội

• Cục Xúc tiến Thương mại

• Tháng 6 - 2013

• Hội nghị diễn đàn chính sách tần số vô tuyến điện (ASPF) lần 
thứ 2 tại Hải Phòng

• Khách sạn Pearl River – Hải Phòng

• Cục tần số vô tuyến điện

• Tháng 4 - 2013

SỰ KIỆN TIÊU BIỂU - TỔ CHỨC NĂM 2013
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SỰ KIỆN TIÊU BIỂU - TỔ CHỨC NĂM 2012

• Hội nghị Tổng kết 20 năm hình thành và phát triển Các tổ chức 
khoa học và công nghệ ngoài công lập

• Khách sạn Fortuna – Hà Nội

• Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam - VUSTA

• Tháng 12 - 2012

• Chuỗi sự kiện: Hội thảo giữa Hiệp hội

• các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN

• với Nhật Bản - Ấn Độ

• Khách sạn InterContinental – Hà Nội

• Bộ Kế hoạch và Đầu tư

• Tháng 11 - 2012

• Hội nghị Các quan chức cấp cao trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông ASEAN

• Khách sạn Sheraton – Hà Nội

• Bộ Thông tin và truyền thông

• Tháng 9 - 2012

• Hội nghị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

• lần thứ nhất và Hội nghị vô tuyến

• Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13

• Vinpearl Luxury Resort – Đà Nẵng

• Cục Tần số vô tuyến điện

• Tháng 9 - 2012

• Chương trình Du lịch hè: Beauty Contest

• Sầm Sơn

• Công ty bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine

• Tháng 7 - 2012

• Hội thảo Đại diện quốc gia

• Furama Đà Nẵng Resort - Đà Nẵng

• Quỹ châu Á - The Asia Foundation

• Tháng 2 - 2012
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• Hội nghị Tình nguyện quốc gia lần thứ 2

• Khách sạn Sofitel Plaza - Hà Nội

• TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với

• Chương trình Tình nguyện LHQ

• Tháng 12 – 2011

• Chương trình Du lịch hè: “A night you won’t soon forget”

• Nha Trang

• Công ty bảo hiểm Sumitomo Mitsui

• Tháng 9 - 2011

• Hội thảo Giới thiệu công nghệ mới sử dụng lưới thép cường lực 
cao của công ty Geobrugg Thụy Sỹ

• Khách sạn Melia - Hà Nội

• Công ty Geobrugg Thụy Sỹ

• Tháng 8 - 2011

• Quảng bá hình ảnh trong khuôn khổ Hội nghị viễn thông Quốc tế 
năm 2011

• Khách sạn Melia Hà Nội

• VNP, VNPT, VIETTEL

• Tháng 6 – 2011

• Diễn đàn Chính sách và Thể lệ của Tổ chức Viễn 
thông Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11

• Khách sạn Hilton Opera Hà Nội

• Tổ chức viễn thông Châu Á – Thái Bình Dương phối 
hợp với Bộ Thông tin Truyền thông

• Tháng 5 - 2011

• Chương trình PR giới thiệu sản phẩm

• Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Vĩnh Phúc, Nam Định,

• Thanh Hóa, Vinh, Quảng Ninh

• Nippon Paint Việt Nam

• Tháng 1,2 – 2011

SỰ KIỆN TIÊU BIỂU - TỔ CHỨC NĂM 2011
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SỰ KIỆN TIÊU BIỂU - TỔ CHỨC NĂM 2010

• Hội thảo lần thứ 7 của Ủy ban truyền tải điện ASEAN

• Khách sạn Sheraton – Hà Nội

• Tổng Công ty truyền tải điện Việt Nam

• Tháng 11 - 2010

• Diễn đàn hiệu quả viện trợ lần thứ 2

• Khách sạn Daewoo Hà Nội

• Bộ Kế hoạch – Đầu tư

• Tháng 12 - 2010

• Hội thảo Quốc tế lần thứ 3 về Truyền thông và Điện tử

• Khách sạn Sheraton Nha Trang

• Đại học Bách khoa Hà Nội

• Tháng 8 - 2010

• Hội thảo Phát triển bền vững các điểm đến du lịch

• Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội

• Trung tâm Văn hóa Nhật Bản

• Tháng 3 - 2010

• Kỳ họp lần thứ 38 của Ủy ban hành động Tổ chức truyền thông 
không gian Intersputnik

• Golden Sand Resort - Hội An

• Tổ chức truyền thông không gian Intersputnik

• phối hợp với Bộ Thông tin truyền thông

• Tháng 4 - 2010

• Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế 2010

• Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam

• Biogas Việt Nam

• Tháng 11 - 2010
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• Hội nghị Bộ trưởng về viễn thông khu vực các nước Campuchia, 
Lào, Myanmar và Việt Nam

• Vinpearlland Resort Nha Trang

• Bộ Thông tin truyền thông phối hợp với Liên minh viễn thông 
quốc tế

• Tháng 12 - 2009

• Hội thảo Khu vực về chính sách và luật lệ đối với các bộ luật mới 
thiết lập

• Khách sạn Yasaka Saigon Nha Trang

• Bộ Thông tin truyền thông

• Tháng 12 - 2009

• Lễ khởi động Dự án tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại 
Việt Nam

• Khách sạn Sofitel Plaza Hà nội

• Chính phủ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP

• Tháng 11 - 2009

• Diễn đàn Biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long

• Khách sạn Golf Cần Thơ

• Bộ Tài nguyên Môi trường và Văn phòng Chính Phủ

• Tháng 11 - 2009

• Hội thảo Bệnh dịch bùng phát từ lợn ở Đông Nam Á

• Khách sạn Movenpick – Hà Nội

• Tổ chức Cirad và Tổ chức Prise

• Tháng 10 - 2009

• Diễn đàn Doanh nghiệp viễn thông khu vực

• Khách sạn Yasaka Saigon Nha Trang

• Bộ Thông tin truyền thông

• Tháng 12 - 2009

SỰ KIỆN TIÊU BIỂU - TỔ CHỨC NĂM 2009
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Your Pleasure, Our Pride




