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CATEGORY

WELCOME TO MEFUN JSC
Tập hợp đội ngũ bao gồm các chuyên gia truyền thông,
quảng cáo truyền hình, xây dựng thương hiệu, thiết kế và
công nghệ có trình độ, được đào tạo bài bản, đặc biệt
rất giàu kinh nghiệm. Thấu hiểu mục tiêu của công ty, đội
ngũ của chúng tôi kết hợp với các đối tác uy tín, đã và
đang cố gắng phát triển những dịch vụ về truyền thông,
tiếp thị và xây dựng thương hiệu mang tính chuyên nghiệp và được chuẩn hóa ở mức độ cao.
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070 535 8686		

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG MEFUN

Mefunjsc@gmail.com

Mefun.vn

Lời ngỏ
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Phụ lục
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Giới thiệu nhà sáng lập
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Giới thiệu Mefun
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Tổng quan
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Các dịch vụ cung cấp
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Mefun.vn

Mefunjsc@gmail.com

070 535 8686
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CEO & FOUNDER

ABOUT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEFUN

Lê Văn Dũng
CEO & Founder
Tập hợp đội ngũ bao gồm các chuyên gia
truyền thông, quảng cáo truyền hình, xây
dựng thương hiệu, thiết kế và công nghệ
có trình độ, được đào tạo bài bản, đặc
biệt rất giàu kinh nghiệm. Thấu hiểu mục
tiêu của công ty,

Công ty Cổ phần Truyền Thông MeFun là một Công ty Truyền thông uy tín hàng đầu trong
lĩnh vực Truyền thông, Quảng cáo trên cả nước. Với khẩu hiệu: “Sáng tạo không ngừng”,
chúng tôi đã nỗ lực nghiên cứu các ý tưởng, giải pháp và cách thức thực hiện nhằm giúp
các doanh nghiệp khách hàng mục tiêu của chúng tôi - nâng cao hiệu quả trong hoạt
động, tiến lên mạnh mẽ về phía trước, trở thành một thương hiệu được khách hàng, cổ
đông và toàn bộ nhân viên tin tưởng.
Với triết lý đó, MeFun tập hợp đội ngũ bao gồm các chuyên gia truyền thông, quảng cáo
truyền hình, xây dựng thương hiệu, thiết kế và công nghệ có trình độ, được đào tạo bài bản,
đặc biệt rất giàu kinh nghiệm. Thấu hiểu mục tiêu của công ty, đội ngũ của chúng tôi kết
hợp với các đối tác uy tín, đã và đang cố gắng phát triển những dịch vụ về truyền thông,
tiếp thị và xây dựng thương hiệu mang tính chuyên nghiệp và được chuẩn hóa ở mức độ
cao. Chúng tôi làm được việc đó dựa trên những nỗ lực nghiên cứu không biết mệt mỏi về
các tiêu chuẩn kinh doanh, tiếp thị và truyền thông của những doanh nghiệp hàng đầu
trên thế giới, và mong muốn đưa những tiêu chuẩn đó áp dụng tại Việt Nam.

Đỗ Ngọc Thực
Giám đốc Marketing
Tập hợp đội ngũ bao gồm các chuyên gia
truyền thông, quảng cáo truyền hình, xây
dựng thương hiệu, thiết kế và công nghệ
có trình độ, được đào tạo bài bản, đặc
biệt rất giàu kinh nghiệm. Thấu hiểu mục
tiêu của công ty,
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CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEFUN
Trụ sở chính: 172 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân,Hà Nội
Điện thoại: 070 535 86 86 - 0857 61 8888 - 0585369999- 0565611111
Email: contact@mefun.vn
Facebook: https://facebook.com/MeFunTVC
Website : https://MeFun.Vn

Mefun.vn

Mefunjsc@gmail.com

070 535 8686
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COMPANY OVERVIEW
Tập hợp đội ngũ bao gồm các chuyên gia truyền thông, quảng cáo truyền hình, xây
dựng thương hiệu, thiết kế và công nghệ có trình độ, được đào tạo bài bản, đặc biệt
rất giàu kinh nghiệm. Thấu hiểu mục tiêu của công ty, đội ngũ của chúng tôi kết hợp với
các đối tác uy tín, đã và đang cố gắng phát triển những dịch vụ về truyền thông, tiếp thị
và xây dựng thương hiệu mang tính chuyên nghiệp và được chuẩn hóa ở mức độ cao.
Chúng tôi làm được việc đó dựa trên những nỗ lực nghiên cứu không biết mệt mỏi về
các tiêu chuẩn kinh doanh, tiếp thị và truyền thông của những doanh nghiệp hàng đầu
trên thế giới, và mong muốn đưa những tiêu chuẩn đó áp dụng tại Việt Nam.

1.

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ trọn gói và
giải pháp tổng thể cho các doanh nghiệp,
tổ chức trong lĩnh vực Facebook Marketing.

2.

CHIẾN LƯỢC

Chuyên nghiệp hóa sản phẩm dịch vụ, tạo
ra các sản phẩm mang tính đột phá cao,
tạo nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững
chắc.vv
3.

MỤC TIÊU

Trở thành nhà cung cấp các dịch vụ trực
tuyến năng động tại Việt Nam, mang lại
nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng.
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4.

SỨ MỆNH

Đi đầu trong lĩnh vực Facebook-Marketing,
thúc đẩy ứng dụng tin học của Việt Nam
sánh ngang các nước tiên tiến trên thế
giới.
5.

LẮNG NGHE

Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu
mọi yêu cầu và đề xuất của quý khách
hàng.

5.

PHƯƠNG CHÂM

“Uy tín, sáng tạo và chuyên nghiệp”, các
sản phẩm của MeFun làm hài lòng cả
những khách hàng khó tính bởi chất lượng
sản phẩm tốt nhất.

070 535 8686
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SERVICE

MEDIA
- Sản xuất intro video
- Sản xuất trailer quảng
bá sản phẩm
- Sản xuất video quảng
cáo, TVC truyền thông
- Tư vấn truyền thông
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MARKETING ONLINE
- Quản lí nội dung website, fanpage facebook,
youtube,...
- Chạy quảng cáo đa
nền tảng
- Truyền thông báo chí
toàn cầu

070 535 8686		

DESIGN
- Thiết kế logo
- Thiết kế bộ nhận diện
thương hiệu
- Thiết kế bộ nhận diện
truyền thông (Banner,
standee,...)
- Thiết kế bộ truyền thông
onl facebook, instgram,...

Mefunjsc@gmail.com

Mefun.vn

WEBSITE
- Thiết kế website
- Tối ưu hóa tốc độ
wesite
- Tối ưu hóa chuẩn SEO
website
- Landing page chuyển
đổi sản phẩm

Mefun.vn

DỊCH VỤ FACEBOOK
- Bảo mật trang cá
nhân, fapage
facebook
- Tăng view, tăng cmt
like, subscribe fanpage,
trang cá nhân
- Auto like tương tác

Mefunjsc@gmail.com

070 535 8686

CHATBOT
- Chatbot Marketing
- Chatbot Loyalty
- Chatbot Bán Hàng
- Chatbot Doanh
nghiệp
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