Marketing trên xe tải là gì?
S ử dụng nguồn xe của chính doanh nghiệp để khuếch trương thương hiệu cho chính mình,

không những chi phí rẻ (do chỉ thi công 1 lần) mà còn tạo được hiệu ứng HALO cho khách hàng,
chứng tỏ nguồn lực doanh nghiệp và và tăng nhận diện thương hiệu..

Tại sao cần Marketing trên xe tải

Nâng cao nhận diện

Tiết kiệm chi phí

Tận dụng nguồn lực

thương hiệu
- Một chiếc xe tải di chuyển trung bình

- So với các quảng cáo ngoài trời khác,

- Sử dụng nguồn lực là đội xe của doanh nghiệp

trên đường khoảng 2000 km/tháng,

quảng cáo trên xe tải của công ty là

đang được nhiều công ty sử dụng vừa quảng cáo

phủ sóng khắp mọi nẻo đường.

hình thức tiết kiệm và hiệu quả về

cho doanh nghiệp vừa chứng minh nguồn lực

Trở thành đại diện thương hiệu trên đường phố.

mặt truyền thông nhất

của doanh nghiệp.

- Mẫu quảng cáo trên decal xe tải lớn hơn,

( Gía thuê Quảng cáo xe bus là 3000 $/tháng)

tạo ấn tượng thương hiệu tốt và truyền
tải thông điệp thương hiệu rõ ràng và hiệu quả hơn.

Design cho An Cường

In ấn và thi công

STT

Loại xe

1

Xe 4 chỗ

2

Xe 4 chỗ

3

Xe 7 chỗ - bán tải

Báo giá
và cs bảo hành

Mô tả

Diện �ch phủ Decal

2 cửa

Dán 2 cửa, diện
tích dán
2,2mx1mx2

tràn đuôi

Dán tràn từ cửa
trước ra sau đuôi,
diện tích dán:
3.5mx1.2mx2

2 cửa

Dán 2 cửa, diện
tích dán
2.8mx1.2mx2

Hình ví dụ

Phí thi công & In ấn

Phí di chuyển

1,000,000

200,000/địa
điểm/<15km �nh từ
trung tâm TP

2,000,000

200,000/địa
điểm/<15km �nh từ
trung tâm TP

1,500,000

200,000/địa
điểm/<15km �nh từ
trung tâm TP
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Xe 7 chỗ - bán tải

Xe sedan - 7 chỗ bán tải

5

6

Xe tải

7

Xe tải

tràn đuôi

Dán tràn từ cửa
trước ra sau đuôi,
diện tích dán:
5mx1.5mx2

3,000,000

200,000/địa
điểm/<15km �nh từ
trung tâm TP

Full wrap

Dán full mặt
trước, sau và 2
bên xe. Diện tích
~ 25m vuông

8,000,000

free

200.000đ/m2

200,000/địa
điểm/<15km �nh từ
trung tâm TP

180.000/m2

200,000/địa
điểm/<15km �nh từ
trung tâm TP

Dán 1/2 thùng Dán 2 bên thùng
xe
xe

Dán full thùng Dán 2 bên thùng
xe
xe

Chi phí thi công và tháo dỡ khi hết hợp đồng.
Decal test màu và mẫu miễn phí.
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Báo giá
và cs bảo hành
Chính sách bảo hành.
Bảo hành decal 12 tháng nếu decal gặp những vấn đề sau:
- Màu sắc bị mờ, sai màu
- Keo bị mất độ bám dẫn tới bong tróc, không bảo hành đối với trường hợp xe bị tác động bên ngoài (tai nạn, tự ý tháo dỡ)

Bảo hành sơn xe đối với những xe đội thi công chấp nhận thi công.

Company
Company
Proﬁle
Proﬁle
2019
version
2017
2017version
version
2017
version

minhminhnhat.com
minhminhnha
minhminhnha
minhminhnhat

Ionnet Ltd
Tax code: 0315218225
40/13 Lam Sơn, 6th Ward, Binh Thanh Dist, HCMC

Tel: 0931.780.080
Mail: Conzdecal@gmail.com
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3 NĂM KINH NGHIỆM IN ẤN & THI CÔNG
TRONG NGÀNH QUẢNG CÁO TRÊN XE
#100xe/ngày

Nội dung
Giới thiệu công ty
Kinh nghiệm

Chiến dịch đã thực hiện

Báo giá & bảo hành.

Xe ôtô cá nhân

báo giá

Địa điểm

Taxi

Chính sách
bảo hành

In ấn và nhân lực

Bus và xe tải

Company
Proﬁle
2019 version
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Kinh nghiệm:
Với hơn 3 năm kinh nghiệm thi công quảng cáo trên các loại xe,
chúng tôi tự tin là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực này.

2015
Thi công cho các
hãng taxi lớn như:
Mai Linh, AB C,
Taxi Group,...với
các nhãn hàng:
Toshiba, Mobiphone, VTV,...

2016
Là công ty đầu tiên in ấn
và thi công mô hình quảng
cáo trên ôtô cá nhân, với
các mẫu mã đòi hỏi kĩ thuật cao.
Là một trong những đơn vị đầu tiền
thi công cho quảng cáo trên xe buýt
từ Bắc vào Nam.

Giới thiệu công ty

2018
Chỉ trong năm 2018, đã hoàn thành
thi công và in ấn cho hơn 30 đơn hàng
quảng cáo trên ôtô cá nhân, với số lượng
hơn 4000 xe trên cả nước, hơn 50%
thị trường.

Company
Proﬁle
2019
2017 version
version

minhminhnhat.com
minhminhnhat.com

Địa điểm

Giới thiệu công ty
Chúng tôi có khả năng và kinh nghiệm thi công trên cả 3 miền,
bao gồm các thành phố lớn như: Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵ ng,
Nha trang và các tỉnh lân cận.

In ấn và nhân lực
2

Khả năng in lên đến 3000m /ngày.
Khả năng thi công lên hơn 100 xe/ngày/ địa điểm

Có thể cùng lúc thi công ở nhiều thành phố hoặc địa điểm
khác nhau.

Quy trình in test, dán demo đã được
nhiều khách hàng lớn như Coca cola,
P&G, FWD,...thông qua.
Chính sách bảo hành decal 12 tháng.

Không tính thêm chi phí.
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Quảng cáo BUS và xe tải
Đã thực hiện nều chiến dịch xe bus nhưng do điều khoản
hợp đồng không được công bố hình ảnh nên sau đây là một
số hình ảnh tiêu biểu bao gồm xe bus và xe tải công ty.
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Chiến dịch
đã thực hiện.
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Quảng cáo ôtô cá nhân
Một số chiến dịch tiêu biểu:

Chiến dịch
đã thực hiện.

Số lượng: 20 xe
Loại xe: 7 chỗ
Địa điểm: TP.HCM
Client: hoayeuthuong

Hoayeuthuong là chiến dịch có độ khó cao
trong in ấn và thi công.

Agency: Sharecarforads

Thời hạn: 7/2016 - 9/2016
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Quảng cáo ôtô cá nhân
Một số chiến dịch tiêu biểu:

Chiến dịch
đã thực hiện.

Số lượng: 80 xe
Loại xe: 7 chỗ
Địa điểm: TP.HCM
Client: REETECH

Reetech là chiến dịch có độ khó cao trong
thi công.

Agency: Sharecarforads

Thời hạn: 11/2016 - 5/2017
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Quảng cáo ôtô cá nhân
Một số chiến dịch tiêu biểu:

Chiến dịch
đã thực hiện.

Số lượng: 600 xe
Loại xe: 4 chỗ
Địa điểm: TP.HCM và Hà Nội
Client: TMV Ngọc Du ng

TMV Ngọc Du ng là một trong những chiến dịch
có số lượng xe lớn và thời gian diễn ra dài nhất.

Agency: Sharecarforads

Thời hạn: 6/2017
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Quảng cáo ôtô cá nhân
Một số chiến dịch tiêu biểu:

Chiến dịch
đã thực hiện.

Số lượng: 1000 xe
Loại xe: 4 chỗ , 7 chỗ
Địa điểm: TP.HCM
Client: P&G

Head&shoulder là chiến dịch có số lượng xe lớn nhất
và thời hạn thi công ngắn nhất. 10 ngày cho 1000 xe.

Agency: Sharecarforads

Thời hạn: 10/2017

Company
Proﬁle
2019
2017version
version
2017
version

minhminhnhat.com
minhminhnhat.com
minhminhnhat.com

Quảng cáo Taxi
Một số chiến dịch taxi tiêu biểu, được thực hiện
với số lượng 150+, trên cả 3 miền, bao gồm nhiều tỉnh thành.

Chiến dịch
đã thực hiện.
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THANKS FOR YOUR ATTENTION
hope to work with you!

