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GIỚI THIỆU
CÔNG TY

CONTENT

01
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Về chúng tôi
Giới thiệu C-LAPS

Về chúng tôi
Tổng quan

C-LAPS(씨랩스)는 là một Marketing Agency nhằm cung cấp cho khách hàng chiến lược và
những giải pháp tiếp thị tối ưu với mức giá hợp lý dựa trên sức mạnh thực thi vượt trội và
khả năng sáng tạo nội dung độc đáo.
Đặc biệt chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp trực tiếp phụ trách về mảng marketing
contents để đạt được chất lượng cao với trang thiết bị và studio có sẵn của chúng tôi, đồng
thời cùng với khả năng sáng tạo nội dung để thu hút s ự quan tâm của khách hàng của
chuyên viên contents.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ dẫn đầu ngành tiếp thị tại Việt Nam – trở thành một trong những thị
trường tiêu dùng khổng lồ dựa trên khả năng sản xuất nội dung nhanh chóng, hiểu rõ SNS
và phân tích dữ liệu để bắt kịp xu hướng thị trường.
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Về chúng tôi
Tổng quan

▪

Tên công ty: C-LAPS(씨랩스)

▪

Giám đốc: 이주홍

▪

Loại hình kinh doanh: tiếp thị kĩ thuật số, chế tác nội
dung, sự kiện, thiết kế và tiếp thị các dịch vụ liên quan
đến phát triển ứng dụng/web.

▪

Ngày thành lập: 29/9/2020

▪

Số lượng nhân viên: 15 ( tính đến 8/2021)

▪

Văn phòng : Trụ sở chính ( Hồ Chí Minh-Việt Nam),
chi nhánh Hàn Quốc (Seoul)
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Về chúng tôi
Cột mốc

Tháng 9
Thành lập pháp
nhân tại Việt Nam

Tháng 10
Thành lập đội ngũ
xây dựng nội dung

2020

Tháng 12
Thiết lập Studio
trong công ty

Tháng 1
Đối tác của Đại Hoc
Quốc Gia Việt Nam

Tháng 3
Hiệp ước LECLE
(đồng phát triển các
giải pháp tiếp thị )

Tháng 5
Chuyển văn phòng mới
(tại Phú Nhuận)
Tháng 4
Hiệp ước BRICS
(tiếp thị Crooss-border)

Tháng 6
Mở rộng Studio
(tại Phú Nhuận)

2021

Sau khi thành lập, C-LAPS đã cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công
ty khởi nghiệp,các doanh nghiệp tư nhân và tiến hành thực hiện được 20 dự án tiếp thị.
Chúng tôi đang tiến hành triển khai chiến dịch tiếp thị nhắm đến thị trường Việt Nam dựa
trên nguồn nhân lực chủ chốt và khách hàng chủ yếu là người Việt Nam.
Trong nửa cuối năm 2021, chúng tôi có kế hoạch thúc đẩy các dự án tiếp thị Việt Nam của các
công ty Hàn Quốc và các dự án tiếp thị Hàn Quốc của các công ty Việt Nam.
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Về chúng tôi
Sự tiếp cận

CHUYÊN GIA TRONG TỪNG LĨNH VỰC
Tối đa hóa chất lượng công việc nhờ kinh nghiệm của
các chuyên gia trong từng lĩnh vực cũng như khả năng
thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

TRỌNG TÂM VIỆT NAM
Chiến dịch tiếp thị phù hợp với thị trường Việt Nam dựa
trên nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam

CHÚ TRỌNG HIỆU SUẤT
Xây dựng đội ngũ thành thạo trong công việc có khả
năng tạo ra năng suất và hiệu quả cao chứ không đơn
giản chỉ là tư vấn hay đưa ra chiến lược.
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Dịch vụ
Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ
Hạng mục

C-LAPS cung cấp các dịch vụ phát triển ứng dụng/web liên quan đến tiếp thị kỹ thuật số, chế tác nội dung, sự kiện và thiết kế.

Sự kiện

▪ Các sự kiện online
có khả năng tạo ra
sức mạnh tổng hợp
cùng với tiếp thị
trực tuyến.
▪ Tổ chức các buổi lễ,
triễn lãm , hội họp,
sự kiện VIP...

Sản xuất

▪ Sản xuất video,hình
ảnh chuyên biệt cho
các phương tiện
truyền thông xã hội
như Facebook,
Instagram, YouTube.
▪ Tiến hành lập kế
hoạch/Quay phim
/Hiệu chỉnh

Tiếp thị ký
thuật số
▪ Tiếp thị kỹ thuật
số dựa trên SNS
▪ Xây dựng và vận
hành SNS
▪ Chế tác/quản lý
nội dung

Thiết kế

▪ Thiết kế xây dựng
thương hiệu (tên,
logo, website,
bản in, UI/UX)

Phát triển

▪ Website
▪ Ứng dụng di động
▪ Bảng điều khiển
tùy chỉnh
▪ Mã code

▪ Tiến hành quảng cáo
trên Google,
Facebook,
Instagram, YouTube
▪ VIRAL/KOL
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Dịch vụ
Tiếp thị kỹ thuật số
Thông qua chuyên viên AE của C-LAPS có thể vận hành và quản lý SNS thành công từ việc tạo tài khoản Faebook/Instagram, phát triển trang, thiết kế,
chế tác và đăng tải nội dung, viết và quản lý bình luận, trả lời tin nhắn, phân tích hiệu suất ngay cả khi không có phụ trách quản lý nội bộ.
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Dịch vụ
Tiếp thị kĩ thuật số
Bạn có thể đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông trực tuyến và nền tảng chính của Việt Nam bao gồm Zalo và các nền tảng
toàn cầu như Facebook, Youtube, Instagram. C-LAPS cung cấp hiệu suất quảng cáo tốt nhất (ROAS) thông qua các giải pháp riêng,
nguồn nhân lực chất lượng và chiến lược truyền thông phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
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Dịch vụ
Tiếp thị kĩ thuật số
Chúng tôi lựa chọn những người có tầm ảnh hưởng phù hợp nhất với từng loại hình kinh doanh bằng cách xem xét một cách toàn diện tầm

ảnh hưởng ,độ tuổi, hình ảnh của họ trên thị trường chứ không chỉ dựa trên số lượng người theo dõi. Hơn nữa, chúng tôi tập trung vào việc

....
....
....
....
....
....
....
....
....
.

chế tác nội dung một cách tự nhiên và phù hợp với đặc điểm của từng người thay vì các bài đăng quảng cáo một cách máy móc..

Xây dựng danh
sách riêng

....
....
....
....
....
....
....
....
....
.

Giám sát liên tục

......

.....
Xây dựng hợp

Hướng dẫn

đồng chính thức

Thực hiện

Kế hoạch....
sáng tạo
nội dung

...

nội dung

....
...

Chi phí....
hợp lý

...

......

.......

....
..

Hỗ trợ chế tác

...

...

....
...

Báo cáo hiệu suất

..........

.........
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Dịch vụ
Sản xuất (Video)
C-LAPS sản xuất video được tối ưu hóa cho SNS thông qua thiết bị quay, nguồn nhân lực và studio của riêng mình. Hơn nữa, chúng tôi
cung cấp nhiều loại dịch vụ video khác nhau như phát sóng trực tiếp, sản xuất video dựa trên thiết kế đồ họa, biên tập các video sẵn có...
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Dịch vụ
Sản xuất (Photo)
Ngoài ảnh hồ sơ, bạn có thể chụp tất cả các loại hình để phù hợp với mô hình kinh doanh của doanh nghiệp như LOOK BOOK, ảnh sản phẩm, sự kiện,
bản phác thảo, ảnh chụp nhanh. Đặc biệt, bạn có thể dễ dàng nhận được dịch vụ từ các chuyên gia trong từng lĩnh vực để phù hợp với concept bạn
mong muốn, đó không chỉ là các nhiếp ảnh gia của chúng tôi mà bao gồm cả một mạng lưới hoạt động tự do rộng lớn.
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Dịch vụ
Sự kiện
Chúng tôi có thể xây dựng và vận hành nhiều sự kiện khác nhau như lễ khai mạc, hội thảo, biểu diễn, triễn lãm, tiệc cuối năm, company trip,
các lớp học qui mô nhỏ... Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành chiến dịch marketing online để tạo ra sức mạnh tổng hợp.
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Dịch vụ
Thiết kế
Thay vì đơn giản chỉ là tạo ra logo, việc xây dựng thương hiệu mang ý nghĩa lớn lao hơn đó là thể hiện bản chất kinh doanh của doanh nghiệp,
định hình các giá trị cốt lõi mà bạn muốn cung cấp cho khách hàng, hơn nữa là tạo ra nội dung độc đáo hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
Hơn nữa, nhà thiết kế sẽ chịu trách nhiệm để đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu.

04. Xây dựng thương hiệu trực tuyến

01. Phân tích/Kế hoạch
02. Hướng dẫn thực hiện

03. Ứng dụng thương hiệu
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Dịch vụ
Phát triển
Thông qua đội ngũ phát triển, chúng tôi cung cấp các trang web phù hợp với yêu cầu của khách hàng như bán sản phẩm, tuyển dụng hay các tính năng
khác phức tạp hơn. Hơn nữa, ngoài việc tạo ra các ứng dụng liên quan đến hoạt động tiếp thị (cho các sự kiện,phần thưởng khách hàng, điểm tích lũy..)

thì còn có khả năng phát triển ứng dụng có thể tiến hành kinh doanh một cách độc lập.

Trang tải xuống/
Đặt chỗ/Mua bán

Trang sự kiện
trực tuyến

Trang giới thiệu
sản phẩm và
dịch vụ

Điểm chuyên
dụng/
Ứng dụng
Leeward
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Dịch vụ
Sức mạnh

Đội ngũ chuyên gia
•

•
•

•

Bao gồm các chuyên
gia trong lĩnh vực
nhiếp ảnh gia, quay
phim, chiến lược, tiếp
thị, nghiên cứu thị
trường, AE...
Bao gồm nhân sự Hàn
Quốc và Việt Nam
Dày dặn kinh nghiệm
tiếp thị và quảng bá
Kinh nghiệm đa dạng
trong các công ty khởi
nghiệp, các doanh
nghiệp vừa và nhỏ

Năng lực nội bộ
•

•
•
•
•

Khả năng chế tác nội
dung, hình ảnh, video
đa dạng
Sở hữu riêng thiết bị và
studio
Người mẫu riêng (đại
sứ thương hiệu)
Danh sách người có
tầm ảnh hưởng
Kiểm tra chính xác nội
dung (có khả năng biên
phiên dịch tiếng Hàn –
Anh – Việt)

Chi chi phí thấp
•
•
•
•

Định hướng phát triển
đạt hiệu quả tối đa với
chi phí tối thiểu
Xác nhận năng suất và
hiệu quả/dự tính ngân
sách
Khả năng vận hành
nhanh chóng các chiến
dịch quy mô nhỏ
Thanh toán giá dịch vụ
dựa trên phí nhân công
tại Việt Nam

Giá trị gia tăng
•

•
•
•

•

Nâng cao hiểu biết về
IT (với hơn 20 nhà phát
triển nội bô)
Sử dụng tích cực hệ
thống IT để nâng cao
hiệu quả
Phân tích và dự tính
hiệu suất chính xác
Tiết kiệm chi phí thông
qua tự động hóa
Mạng lưới hợp tác
mạnh mẽ giữa Hàn
Quốc và Việt Nam
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Dịch vụ
Cơ sở vật chất
C-LAPS sở hữu thiết bị và studio riêng để sản xuất video chất lượng cao.
Studio với quy mô 150m2 bao gồm nhiều không gian đa dạng có khả năng chụp ảnh và
quay phim, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
Đặc biệt còn có nhà bếp, quán cafe ,studio với ánh sáng tự nhiên giúp sáng tạo nội
dung một cách nhanh chóng và tiện lợi mà không cần chuẩn bị thêm đạo cụ.
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Dịch vụ
Khách hàng

20

Dịch vụ
Dịch vụ mẫu
Hạng mục

Nội dung

Thiết lập chiến lược tiếp thị

Tạo lịch trình hàng tháng

Giám đốc Hàn Quốc và AE Việt Nam tham gia

Xây dựng và vận hành trang Facebook

Chế tác nội dung và đăng 3 lần/tuần

Nội dung tiếng Việt ( Video 1,hình ảnh 2)

Xây dựng và vận hành trang Instagram

Chế tác nội dung và đăng 3 lần/tuần

Xây dựng và vận hành trang Youtube

Chế tác nội dung và đăng 1 lần/tuần

Chế tác nội dung quảng cáo Facebook/Instagram

Video /Hình ảnh + story

Tiến hành quảng cáo trên Facebook/Instagram

Tạo tài khoản quảng cáo và chạy quảng cáo

Tìm kiếm người có sức ảnh hưởng và chế tác nội
dung

Liên lạc người có tầm ảnh hưởng và chế tác nội dung 1 lần/tuần

Tuyển dụng và vận hành nhóm bán hàng trực tuyến

Liên hệ với người bán trê Facebook và đề nghị bán sản phẩm

Tuyển dụng và vận hành các nhóm kinh nghiệm

Tuyển dụng và vận hành các nhóm kinh nghiệm cho các nhóm
đối tượng

Ghi chú

Nội dung tiếng Việt ( Video 1,hình ảnh 2)

Nội dung tiếng Việt ( Video )

Khoảng 50.000 người theo dõi và tài khoản đã được xác thực
Phương thức chia sẻ doanh thu sau bán hàng

Ứng dụng tích cực các ý tưởng và đánh giá của người dùng.

Đại sứ thương hiệu

Liên hệ người nổi tiếng

Sự kiện 1 lần & chế tác nội dung

Tiến hành quảng cáo truyền thông

Biểu ngữ & quảng cáo

Truyền thông Việt Nam&Hàn Quốc

Tiến hành quảng cáo Google/Youtube

Tạo tài khoản quảng cáo và chạy quảng cáo

Xây dựng trang thương hiệu

Xây dựng website

Tổ chức sự kiện ngoại tuyến

Tham gia vào buổi lễ ra mắt, triễn lãm

Thông cáo báo chí

Báo chí/phát thanh truyền hình tại Việt Nam

Tổ chức sự kiến gắn kết người mua

Tổ chức các sự kiện kêu gọi người mua
TỔNG

Bao gồm phí vận hành & xây dựng website

Truyền thông Việt Nam&Hàn Quốc

Sau khi tính toán nhân lực đầu vào hàng tháng và chi phí thực tế thì
mới tính toán chi phí dịch vụ hàng tháng
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Team
Giới thiệu thành viên

Team
Cấu trúc
CEO

Marketing Unit

Contents Unit

Operation Unit

Korean Office

Team A

Video Team

HR/Admin Team

PM

Team B

Photo Team

Accounting Team

Design Team

Development Team
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Team
Marketing/Korean Office
Lee/CEO

Jason/Director

Hiện tại ) Giám đốc C-LAPS
- Giám đốc chi nhánh The Ventures VietNam
và phụ trách đầu tư.
- Trưởng nhóm Marketing MercedesBenz Hàn Quốc
- Trưởng ban Marketing IGLOO SECURITY

Hiện tại ) Giám đốc chi nhánh Hàn Quốc CLPAS
- Giám đốc Finger Vina
- Giám đốc bộ phận chiến lược Finger
- Giám đốc MPC

Đại học SungKyunkwan Hàn Quốc +
Đại học Western Sydney MBA

Quản lý khách hàng và dịch vụ bán hàng tại
Hàn Quốc

Minnie/AE
Nina/AE
Hiện tại ) Marketing Team A
TPBank
Kinh doanh quốc tế tại HULFIT

Hiện tại ) Marketing Team B
Hàn Quốc Học tại USSH Việt Nam
Đảm nhận dịch vụ khách hàng di động,
nghiên cứu thị trường & Biên phiên dịch

Đảm nhận F&B, chuyên viên dịch vụ
làm đẹp
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Team
Nội dung

Kay/Photographer

Jack/Photographer

Hiện tại ) Chụp,chỉnh sửa hình ảnh/
Quản lý,vận hành studio.

Hiện tại ) Photographer & trợ lý Studio

- Nhiếp ảnh gia tự do
- Quản trị kinh doanh tại UFM 공

- D7 Pro-Studio
- 11:11 Studio

Chụp ảnh/Chỉnh sửa chuyên nghiệp

Chụp ảnh/Chỉnh sửa/chụp sản phẩm
chuyên nghiệp

Pii/Video producer

Louis/Designer

Hiện tại ) Sản xuất video PD

Hiện tại ) Brand designer

- QUAD Entertainment

Thiết kế và kiến trúc nghệ thuật tại ĐH
Monash

- Tốt nghiệp Đại Học Hoa Sen
Lập kế hoạch/quay,chỉnh sửa
video/Youtube
chuyên nghiệp

Xây dựng thương hiệu startup /Logo/
In ấn/Thiết kế hình ảnh .
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Team
Vận hành

Kristine/Operation Manager

Sunny/Accounting

Hiện tại ) Operation Manager

Hiện tại ) Đảm nhận tài chính/kế toán

- Quản lý BOMBUS
- Quản lý CES

- DONG DU LAW OFFICE

Kinh doanh quốc tế và Marketing - Logistics
tại Đại học Satakunta – Phần Lan

-Đại học Sài Gòn – chuyên ngành Luật
Xem xét hợp đồng & quản lý chi phí

Philip/CAO
Hiện tại ) Giám đốc hành chính
-

Gíam đốc điều hành BOMBUS
Gíam đốc điều hành VESPA
Giám đốc Smilegate Holdings HRM
Trưởng nhóm nhân sự , bộ phân kinh doanh trò
chơi CJ E&M ( nay là NetMarble)
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Team
Phát triển
Park/CTO
Hiện tại ) Giám đốc kĩ thuật
- Nhà phát triển Orgos SW
- Nhà tư vấn xu hướng
- Kỹ sư nghiên cứu hệ thống TOMATO
Chuyên ngành Giáo dục Máy tính tại
Đại học Sungkyunkwan

Manh Vu

Tien Tran

Sang Lai

Technical Lead

ERP Developer

Web

Hung Nguyen/Technical
Lead
Hiện tại ) Nhà phát triển chính
- Nhà phát triển KNOREX
- Nhà phát triển DXC Vietnam
- Nhà phát triển GNT VN
Đại học Hồ Chí Minh / Trường Cao học
Khoa học Máy tính Soongsil

Tuan Tran
Blockchain R&D

Liem Do
Front-end

Hau Nguyen
Project Manager
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THANK

YOU

juhong@coobuilder.com

