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C.LINE 
CREATIVE ?

là Công ty thiết kế sáng tạo
Đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, trọn gói và đa dạng 
trong lĩnh vực thiết kế - truyền thông thương hiệu.

là Nhà tư vấn
Chúng tôi đặt mình vào vị trí của khách hàng để thấu hiểu, 
chia sẻ và cung cấp các giải pháp phù hợp nhất.

là Nhà thiết kế
Trong vũ trụ của màu sắc, hình ảnh và ngôn ngữ, những 
chuyên gia đam mê sáng tạo của chúng tôi sẽ mang lại  
câu chuyện thương hiệu đầy thú vị đến khách hàng.



Thương hiệu thành công 
Là thương hiệu có
KHÁC BIỆT 
ĐƯỢC TIN TƯỞNG 
& ĐỔI MỚI 



KHÁCH HÀNG 
& ĐỐI TÁC



DỊCH VỤ
C.Line Creative ra đời với mong muốn mang đến những giải pháp 
về xây dựng thương hiệu, nâng tầm hình ảnh sản phẩm, giúp bạn 
thiết lập một hệ thống nhận diện đồng bộ, bài bản và  
chuyên nghiệp, với chi phí tối ưu.

Tư vấn & thiết kế thương hiệu: 

Nghiên cứu khảo sát

Chiến lược, định vị thương hiệu

Tư vấn đặt tên thương hiệu

Tư vấn slogan

Câu chuyện truyền thông

Thiết kế logo

Thiết kế nhận diện thương hiệu

Thiết kế cẩm nang quy chuẩn

Thiết kế ứng dụng nhận diện

Thiết kế bao bì

Thiết kế bao bì các cấp

Thiết kế nhãn mác 

Tư vấn chất liệu

Gia công sản xuất

Thiết kế ấn phẩm Marketing

Thiết kế key visual

Thiết kế tài liệu bán hàng

Thiết kế hồ sơ năng lực

Các ấn phẩm truyền thông

Thiết kế quầy kệ bán hàng

Bộ lich năm mới

Banner, backdrop, standee, 

poster, Brochure...

Sản xuất & thi công

Tư vấn chất liệu

In ấn trên mọi chất liệu

Tổ chức sản xuất

Gia công sau in

Thi công quảng cáo,

OOH

Motion Graphic

Viết kịch bản

Thiết kế phân cảnh

Diễn hoạt 2D-3D

Logo intro

TVC Animation

Bảo hộ Thương hiệu

Tư vấn bảo hộ  
thương hiệu

Đăng kí bảo hộ  
thương hiệu

Đăng kí sở hữu  
trí tuệ



DỰ ÁN
TIÊU BIỂU



CEO HOMES HANA GARDEN

Khách hàng:
Hạng mục: 
Năm:

CEO Group
Thiết kế Logo, tài liệu bán hàng 
2021

Là dự án do tập đoàn CEO làm Chủ đầu tư, nằm 
trong quy hoạch tổng thể huyện Mê Linh với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư phát triển 
đồng bộ, hiện đại. Sở hữu hệ thống tiện ích đa 
dạng cùng cảnh quan độc đáo, CEOHomes Hana 
Garden hướng đến trở thành khu đô thị xanh, 
thông minh mang đến cuộc sống hạnh phúc cho 
cộng đồng dân cư văn minh, đẳng cấp.



SONASEA VÂN ĐỒN 
HARBOR CITY

Khách hàng:
Hạng mục: 
Năm:

CEO Group
Thiết kế key visual, tài liệu bán hàng
2021

Tổ hợp nghỉ dưỡng bao gồm khách sạn quốc tế, 
căn hộ nghỉ dưỡng Condotel, biệt thự nghỉ dưỡng 
ven biển và trung tâm hội nghị quốc tế... Do Tập 
đoàn CEO làm chủ đầu tư.  Tọa lạc tại Vân Đồn, 
Quảng Ninh,  Sonasea Vân Đồn Harbor City quy 
mô tới 385.5ha, sở hữu vị thế “Tọa sơn – Hướng 
hải” đem đến cho du khách những khải nghiệm đa 
dạng từ nghỉ dưỡng, mua sắm đến vui chơi giải trí. 
Đồng thời, đây cũng sẽ là mảnh đất vàng với tiềm 
năng sinh lời vượt trội thu hút các nhà đầu tư.



KĐT RIVER SILK CITY

Khách hàng:
Hạng mục: 
Năm:

CEO Group
Thiết kế tài liệu bán hàng
2019

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông thành phố Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam, Với tổng diện tích 126ha, River Silk 
City hướng đến môi trường lý tưởng, mang giá 
trị sống xứng tầm, Quy hoạch thấp tầng bởi CPG 
Singapore theo tiêu chuẩn quốc tế, River Silk City 
mang đến phong cách sống xanh hiện đại với trọn 
bộ tiện ích cao cấp ngay trong nội khu.



ẤN PHẨM LỊCH XUÂN

Khách hàng:
Hạng mục: 
Năm:

CEO Group
Thiết kế bộ lịch Tết
2020, 2021

CEO  Group là Tập  đoàn đa ngành  nằm trong Top 
150 doanh nghiệp Tư nhân hàng đầu Việt Nam  với 
5 trụ cột kinh doanh  chính:  Phát triển và Quản lý 
Bất động sản, Phát triển và Quản lý Bất động sản 
nghỉ dưỡng, Xây dựng, Du lịch - Quản lý khách 
sạn, Phát  triển nguồn nhân lực. 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Khách hàng:
Hạng mục: 
Năm:

CEO Group
Thiết kế ấn phẩm truyền thông 
2016-2021

CEO  Group là Tập  đoàn đa ngành  nằm trong Top 
150 doanh nghiệp Tư nhân hàng đầu Việt Nam  với 
5 trụ cột kinh doanh  chính:  Phát triển và Quản lý 
Bất động sản, Phát triển và Quản lý Bất động sản 
nghỉ dưỡng, Xây dựng, Du lịch - Quản lý khách 
sạn, Phát  triển nguồn nhân lực. 



HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Khách hàng:
Hạng mục: 
Năm:

Học viện Tư pháp
Tư vấn, thiết kế thương hiệu
12/2021

Khoa đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát 
viên, Luật sư là một khoa đào tạo đặc thù. Với 
chức năng đào tạo nghiệp vụ, tham gia các hoạt 
động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và tư 
vấn pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học 
viện Tư pháp.



NQM GROUP

Khách hàng:
Hạng mục: 
Năm:

NQM GROUP
Thiết kế logo, Hồ sơ năng lực
2021

NQM GROUP hoạt động trong các lĩnh vực: Điện 
năng lượng, Điện gió, Trồng rừng, Xuất khẩu gỗ,  
Đầu tư Hạ tầng, Bất động sản, Xây dựng và triển 
khai chiến lược Marketing, Truyền thông, Xuất bản 
và in ấn, Tổ chức sự kiện... Với đội ngũ nhân sự 
giàu kinh nghiệm, NQM Group hiện đã và đang 
thực hiện nhiều dự án Bất động sản lớn trên khắp 
cả nước như: La Saveur Hòa Bình , Sonasea Vân 
Đồn Habor City, Imperia Sky Garden, Movenpick 
Waverly Phú Quốc, Elegant Park Villa,....



VẬN TẢI MACHINO

Khách hàng:
Hạng mục: 
Năm:

Vận tải MACHINO
Tư vấn, thiết kế thương hiệu
2017

Là đơn vị vận tải uy tín trên thị trường, Machino 
hoạt động trong 5 lĩnh vực chính: Vận tải hàng hóa 
bằng đường bộ, Vận tải hàng hóa ven biển và viễn 
dương, chở thuê xe có động cơ, buôn bán xe ô tô 
và xe có động cơ khác, bảo dưỡng xe ô tô và xe có 
động cơ khác...



BAMBOO RESORT

Khách hàng:
Hạng mục: 
Năm:

Bamboo Resort
Thiết kế ấn phẩm marketing
2021

Bamboo Resort là khu nghỉ dưỡng tắm khoáng 
nóng tươi nguyên chất trực tiếp từ mạch nguồn 
Thanh Thủy, Phú Thọ, với hàng trăm khoáng chất 
giúp cơ thể bổ sung năng lượng và thư giãn.



HÓA DƯỢC HÀ NỘI

Khách hàng:
Hạng mục: 
Năm:

Cty CP Hóa Dược QT Hà Nội
Thiết kế ấn phẩm lịch
2021

Công ty Cổ phần Hoá Dược Quốc tế Hà Nội (HIPC) 
là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh 
vực nhập khẩu và phân phối nguyên liệu, tá dược, 
và các hoạt chất chiết xuất từ thiên nhiên dùng 
trong ngành Dược phẩm, Thực phẩm, Mỹ phẩm tại 
thị trường Việt Nam. Bộ lịch lấy ý tưởng từ các loại 
Dược liệu quý từ thiên nhiên, đây cũng là những 
sản phẩm mà HIPC đang cung cấp trên thị trường.



NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU



TƯ VẤN & THIẾT KẾ
THƯƠNG HIỆU

Dịch vụ:
Hạng mục: 

Thiết kế & Tư vấn thương hiệu
Thiết kế Logo

Logo không quyết định sự thành công của Thương 
hiệu, bởi để trở thành một Thương hiệu được yêu 
thích, doanh nghiệp cần nhiều hơn 1 chiếc Logo 
đẹp. Tuy nhiên, một logo đẹp đi cùng nhận diện 
thương hiệu đồng bộ sẽ giúp doanh nghiệp của 
bạn trở nên chỉn chu, chuyên nghiệp và đáng tin 
cậy hơn.

NQM





THIẾT KẾ BAO BÌ

Dịch vụ:
Hạng mục: 

Thiết kế bao bì
Thiết kế, sản xuất bao bì, tem nhãn

Bao bì chính là vũ khí bí mật trong Marketing.
Một bao bì được thiết kế đúng đối tượng sẽ tác 
động và khích lệ hành vi của người tiêu dùng. 



Chúng tôi luôn lắng nghe 
và sẵn sàng đồng hành cùng bạn

Công ty CP Thiết kế Sáng tạo & Quảng cáo C.Line

Số 10, ngách 17, ngõ 282 Kim Giang, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 097.596.2255 / 091.593.9686 
Email: c.linejsc@gmail.com 
Website: clinecreative.vn

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


