Sáng tạo & Tận tâm

đƣợc thành lập từ 2009,
là nhà cung cấp dịch vụ
hàng đầu về Quảng cáo, Truyền thông và Tổ chức sự kiện liên
quan đến lĩnh vực y khoa cho các nhãn hàng, các công ty Dƣợc
phẩm và các cơ quan tổ chức nhà nƣớc.

Sứ mệnh:

cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực y khoa
nhƣ là cầu nối giữa bệnh viện, khách hàng và bệnh nhân nhằm
mang lại hiệu quả tối đa cho khách hàng và giá trị cho cộng đồng.

 Ban lãnh đạo: giàu kinh
nghiệm cùng với đội
ngũ nhân sự sáng tạo
trong ý tưởng, tận tâm
trong tư vấn, chuyên
nghiệp trong thực hiện
và đặc biệt tự hào về am
hiểu ngành Y
 Bộ phận chuyên môn:
gồm Bác sĩ và Phóng
viên đã từng có kinh
nghiệm hơn 10 năm viết
về lĩnh vực y tế
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Thế mạnh của
là đƣợc sự cố vấn và cộng tác thƣờng xuyên của
các chuyên gia đầu ngành trong các bệnh viện lớn trên cả nƣớc.
có thể mời đƣợc Lãnh đạo Bộ y tế tham dự các chƣơng trình
lớn có ý nghĩa
cũng là đơn vị truyền thông có thể tổ chức đƣợc các chƣơng
trình trong trường học

có thể tƣ vấn khách hàng về kế hoạch truyền thông và PR
quảng bá thƣơng hiệu trên kênh truyền thông chính thống cũng nhƣ
kênh truyền thông khác nhƣ trang xã hội facebook, fanpage hoặc Wifi
marketing.

Chúng tôi là Công ty quảng cáo, tiếp thị và tổ chức sự kiện chuyên

nghiệp.

DỊCH VỤ SÁNG TẠO

KẾ HOẠCH
TRUYỀN THÔNG

BOOKING
MEDIA

SẢN XUÁT
CHƢƠNG TRÌNH
TRUYỀN HÌNH

TỔ CHỨC
SỰ KIỆN

QUẢNG
CÁO

Đặc biệt chúng tôi chuyên tổ chức các sự kiện dành cho bệnh nhân và
cộng đồng cần sự đồng hành của bệnh viện

Tổ chức thực hiện chƣơng trình
“Y tế VN 60 năm làm theo lời Bác”
kỉ niệm Ngày Thầy thuốc VN 27.2
do Bộ y tế chủ trì, đƣợc truyền
hình trực tiếp trên VTV1 với sự
tham dự của 1500 đại biểu là lãnh
đạo Đảng, nhà nƣớc, Chính phủ,
Quốc hội và lãnh đạo Bộ y tế cùng
các bệnh viện trên cả nƣớc.

• Hội thảo “GPP – Hướng đến 1 nền công nghiệp dược tiên tiến” tại
Việt Nam do Bộ Y Tế & Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức với
gần 1000 khách mời do Công ty DKSH Việt Nam tài trợ.
• Tham gia sản xuất phim tài liệu “GPP – Hướng đến 1 nền công nghiệp
dược an toàn” do Bộ Y Tế & Sở Y Tế TP.HCM đầu tƣ, đã phát sóng
trên kênh truyền hình VTV, HTV.
• Tham gia sản xuất phim hoạt hình “Câu chuyện thế giới thuốc” do Bộ
Y Tế đầu tƣ. Đây là phim hoạt hình tuyên truyền cho việc sử dụng
thuốc an toàn và đã phát sóng trên kênh truyền hình VTV.
• Tổ chức thực hiện sự kiện “Ngày hội sữa an toàn” do Bộ Y Tế & Sở Y
Tế TP.HCM chủ trì tổ chức. Đây là 1 trong những sự kiện tích cực
nhằm giúp Bộ Y Tế & Sở Y Tế TPHCM xử lý khủng hoảng thông tin về
sữa nhiễm Melamin.
• Tổ chức cuộc gặp mặt báo chí cung cấp thông tin y tế do Bộ Y Tế chủ
trì tổ chức năm 2014, bao gồm gần 200 phóng viên, nhà báo của các
cơ quan báo chí, truyền hình, hãng thông tấn tại TPHCM tham dự.

Truyền thông và tổ chức Hội
thảo “ESC Highlights 2016”
nhằm cập nhật những thông
tin mới nhất từ ESC 2016
tại Rome, Ý cho 1.500 bác sĩ
và dƣợc sĩ tại Việt Nam (Hà
Nội, Đà Nẵng và TPHCM)

Tham gia hỗ trợ tổ chức
thực hiện Chƣơng trình
“Trái tim cho em” nhằm
khám sàng lọc bệnh tim
bẩm sinh miễn phí cho
trẻ em toàn quốc.

Truyền thông và tổ chức
thực hiện Chƣơng trình
“Tấm lòng vàng cho đôi
mắt sáng” mổ mắt miễn
phí cho khoảng 500 bệnh
nhân tại các tỉnh phía Nam

Truyền thông về Hội thảo
“Kết quả nghiên cứu vaccin
ngừa Sốt xuất huyết Dengue tại
Việt Nam” trên 66 báo, đài
(vƣợt mức yêu cầu của hợp
đồng là chỉ 6 báo + 4 đài đƣa
tin)

Tổ chức chuỗi hội thảo
(gồm 8 buổi): “Làm thế nào
để điều trị ung thư vú hiệu
quả?” Do Hội Liên Hiệp Phụ
Nữ Việt Nam phối hợp với
bệnh viện Mount Alvernia Singapore tổ chức.

Tổ chức hội thảo “Làm thế
nào để kiểm soát đƣờng
huyết hiệu quả?” do Hội Nội
tiết và Đái tháo đƣờng phối
hợp với tập đoàn dƣợc phẩm
Bayer tổ chức.

● Thực hiện chiến dịch truyền
thông PR: “Thuốc gây tê trong nha
khoa” của Công ty CP Dƣợc phẩm
VN Pharma.

● Tổ chức hội thảo Quốc tế về Nha
khoa diễn ra tại Bệnh viện Đại học
y dƣợc TP.HCM

● Tổ chức thực hiện cuộc thi “Sáng tác
thông điệp phòng chống dịch bệnh”
● Tổ chức các buổi họp báo công bố các
thông tin bảo vệ sức khỏe
● Tổ chức các lễ phát động chƣơng trình
chăm sóc sức khỏe

● Tổ chức các hoạt động từ thiện, các hoạt
động cộng đồng
●Tổ chức các buổi Hội thảo chuyên đề về
y tế - tƣ vấn – chăm sóc sức khỏe

Tổ chức thực hiện sản xuất “Cẩm
nang hƣớng dẫn Khám – chữa
bệnh” và sản xuất Video clip 3D
“Quy trình Khám – chữa bệnh” của
BV Chợ Rẫy

● Tổ chức thực hiện Chƣơng trình
kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc VN với
chủ đề “Y tế Việt Nam – Giữ vững
tâm, đổi mới nâng tầm” do Bộ y tế
chủ trì phát sóng trực tiếp trên
VTV1 ngày 27.2.2017
● Tổ chức thực hiện Chƣơng trình
Nha khoa học đƣờng “Vì nụ cười
tỏa nắng” dành cho học sinh tiểu
học 2017
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