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TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Adam Media

Giới thiệu

Bắt nhịp nhanh với quá trình hội nhập và
phát triển mạnh mẽ tại thị trường truyền
thông trong nước, năm 2009, Công ty
Quảng cáo Truyền thông Adam – Adam
Media chính thức được thành lập. 

Phục vụ mục tiêu phát triển toàn diện
mạng lưới truyền thông, chúng tôi mang
đến cho những Quý khách hàng đa dạng
các loại hình dịch vụ liên quan tới các
mảng Tổ chức sự kiện, Digital marketing,
các dịch vụ truyền thông quảng cáo
thương hiệu

Hotline: 0912 669 669

website: https://adammedia.vn



GIÁ TRỊ CỐT LÕI
ADAM MEDIA

 

Sáng tạo cải tiến
ADAM MEDIA luôn tạo cơ hội cho
mọi cá nhân phát huy tối đa sức
sáng tạo, đam mê của mình. Bởi
chỉ có đam mê mới đủ sức cho
bạn đi đến thành công.

Thỏa sức đam mê
Đội ngũ nhân viên ADAM MEDIA
luôn ý thức được sự quan trọng
của sáng tạo theo hướng tích
cực. Cầu thị lắng nghe mọi ý kiến
góp ý nhằm không ngừng cải
tiến những giá trị vốn có.

Tinh thần đồng đội
Sức mạnh của sự gắn kết là sức
mạnh tổng lực lớn nhất, ADAM
MEDIA luôn đề cao tinh thần tập
thể, xây dựng tinh thần đồng đội
để tận dụng & phát triển tối đa
sức mạnh của mỗi cá nhân.
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Tầm nhìn sứ mệnh

THỰC THI TRÁCH
NHIỆM XÃ HỘI

Luôn song hành cùng với
các mục tiêu kinh doanh

KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG
NỘI BỘ

Chuyên nghiệp, nhiều cơ
hội để phát triển & thể
hiện năng lực bản thân

NHÀ CUNG CẤP DỊCH
VỤ TIN CẬY

Tôn trọng đối tác/khách
hàng và khả năng cung
cấp dịch vụ đa dạng &

chất lượng



ADAM MEDIA
SERVICES

EVENT
Tổ chức các sự kiện: Live show, khai
trương, khánh thành, kỷ niệm, ...
Tổ chức các chương trình: Họp báo, hội
thảo, talkshow, ...
Tổ chức các buổi tiệc: Tất niên, tân niên,
sinh nhật, ...
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Activation
Tổ chức hoạt động ra mắt thương hiệu
Tổ chức roadshow ra mắt sản phẩm
Tổ chức Minigame, rút thăm trúng
thưởng quảng bá sản phẩm mới
Cung cấp nhân sự: PG/PB, MC, SUP,
mascot, ...
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TRADE MARKETING
Thiết lập, mở rộng kênh phân phối:
Công ty và trường học
Phát mẫu sản phẩm và ghi nhận thông
tin phản hồi của khách hàng tại các
điểm: Siêu thị, công viên, rạp chiếu
phim, trường học...
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



MỘT SỐ DỰ ÁN GẦN ĐÂY



DỰ ÁN LỄ RA MẮT DỰ ÁN SOLEIL ĐÀ NẴNG

Wyndham Soleil Đà Nẵng là một biểu tượng
mới của Thành phố Đà Nẵng được xây dựng
nên bởi khát khao, ý chí, sức mạnh và tâm
huyết của Chủ đầu tư  An Thịnh Việt Nam.
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SỰ KIỆN LỄ RA MẮT THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM VIỆT

BẰNG KIỀU VĂN MAI HƯƠNGTUẤN HƯNG



SỰ KIỆN TỔNG KẾT VINH DANH CÁ NHÂN, TẬP THỂ XUẤT SẮC



SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG KHÁCH SẠN 5 SAO PAO'S SAPA



THANKS
FOR

WATCHING
Cám ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng

Adam Media trong +10 năm qua

Email
adam@adammedia.vn

Website
www.adammedia.vn

Phone
0912 669 669


