
Liên Hệ

Lầu 5, 57 Hùng Vương,  
P Thới Bình, Q Ninh Kiều, TPCT info@truyenthongcuulong.com 0939 363 262 CUU LONG MEDIA

CÔNG TY TNHH 
TRUYỀN THÔNG CỬU LONG 

HỒ SƠ NĂNG LỰC

CỬU LONG MEDIA



CUU LONG MEDIA

CHÀO MỪNG 
QUÝ ĐỐI TÁC, QUÝ KHÁCH HÀNG 
ĐẾN VỚI TRUYỀN THÔNG CỬU LONG 

LỜI NGỎ 
Kính gửi Quý đối tác và Quý khách hàng thân mến, 

Lời đầu tiên, công ty Truyền thông Cửu Long xin gởi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến Quý khách hàng, chúc 

Quý khách hàng ngày càng phát triển và thành công. 

Công ty cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với những khách hàng đã và đang cho phép chúng tôi trở thành người bạn 

đồng hành cũng như dành sự tín nhiệm khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. 

Đến với chúng tôi, khách hàng không chỉ hài lòng với chất lượng của sản phẩm mà còn an tâm khi 

được chăm sóc bởi các dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm.

 Truyền thông Cửu Long quan niệm, đóng góp vào sự thành công của khách hàng chính là niềm vinh 

hạnh và sự thành công của công ty. Vì vậy, chúng tôi rất mong có cơ hội hợp tác cũng như góp phần 

vào sự vững mạnh của khách hàng.

Công ty Truyền thông Cửu Long (Cửu Long Media) được 

biết đến như một nhà cung cấp CNTT – Viễn thông và 

giải pháp Digital Marketing uy tín, chuyên nghiệp ở Việt 

Nam. Trong nhiều năm qua Truyền thông Cửu Long 

không ngừng phát triển để phục vụ khách hàng và đã 

từng bước khẳng định được vị trí của mình trong thị 

trường truyền thông ở Việt Nam.  

Với đội ngũ giàu kinh nghiệm cùng với khả năng sáng 

tạo, nhiệt huyết với nghề, sáng tạo không ngừng nghỉ, 

đồng thời áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, Truyền 

thông Cửu Long tin tưởng và quyết tâm mang lại cho 

khách hàng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt 

nhất.



GIỚI THIỆU

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chính thức thành lập từ năm 2019 với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, với đội ngũ nhân viên trẻ, đầy 

nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm và đặc biệt luôn cập nhật các kiến thức mới trong từng lĩnh vực hoạt động. 

Công ty Truyền thông Cửu Long tự tin đã hợp tác và làm hài lòng hơn 900 doanh nghiệp đối tác tại Đồng bằng Sông Cửu 

Long và các khu vực khác ở Việt Nam.  

Công ty Truyền thông Cửu Long định hướng trở thành công ty truyền thông phát triển bền vững dựa 

trên cơ sở không ngừng tư duy và thay đổi linh hoạt, từ chối sự lạc hậu để thích ứng với sự biến hóa 

của kỉ nguyên số. 

TẦM NHÌN 

SỨ MỆNH

Đem lại sự hài lòng của khách hàng chính là kim chỉ nam hoạt động hàng đầu của Truyền thông Cửu 

Long. Do đó, đóng góp vào sự thành công của khách hàng cũng chính là sự thành công của chúng 

tôi. 

- Hỗ trợ tư vấn, thiết kế website cho công ty 

vừa và nhỏ với nhiều ngành nghề đa dạng: 

bất động sản, Nhà hàng – Khách sạn, Tin tức 

và Giải trí,…

- Lên kế hoạch và thực hiện các chiến 

lược Digital Marketing tối ưu và toàn diện 

cho doanh nghiệp như google ADS, 

Facebook ADS, Youtube.

- Với dịch vụ media trọn gói, chúng tôi 

cam kết cho bạn sẽ cung cấp dịch vụ Media 

Marketing với kênh truyền tải hiệu quả và dễ 

tiếp cận khách hàng nhất

- Cung cấp những thước phim siêu 

đẹp cho các chuyến đi (camping, trekking, 

phượt).

  Đảm bảo chất lượng hình ảnh và 

video event với thiết bị quay – chụp tiên tiến 

và hiện đại nhất, bảo hành sản phẩm cho mọi 

khách hàng sử dụng dịch vụ như: event, gala, 

đám tiệc,…

- Giúp doanh nghiệp đánh dấu và 

nhận diện thương hiệu bằng những thiết kế 

ấn tượng
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNGLĨNH VỰC HOẠT ĐỘNGVÌ SAO BẠN NÊN CHỌN CHÚNG TÔI ?
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, chúng tôi tự tin là đơn vị đồng hành với nhiều đối tác lớn trong 

nước, thực hiện thành công dự án với nhiều khách hàng trên khắp các tỉnh thành. Bên cạnh đó với đội ngũ nhân viên tận 

tâm, không ngừng đổi mới áp dụng công nghệ - kĩ thuật tiến bộ nhất, đối tác của chúng tôi là những doanh nghiệp lớn 

trong cả nước. 

KỊP THỜI – NHANH CHÓNG – SÁNG TẠO

Đội ngũ tư vấn nhiệt tình, liên hệ nhanh chóng ngay sau khi khách hàng để lại thông tin giúp cho quá trình 

hợp tác đôi bên trở nên nhanh chóng.  

Tiếp nhận mọi ý kiến đánh giá của khách hàng ngay sau khi sử dụng dịch vụ để cải thiện và khắc phục tại chỗ. 

Cam kết bảo hành mọi dịch vụ mà khách hàng sử dụng. 

Chúng tôi hiểu rằng, thực hiện bất cứ điều gì trong hợp đồng phải luôn chắc chắn, cẩn trọng và không ngừng 

sáng tạo. Đó là yếu tố quan trọng để tạo nên thương hiệu của Cửu Long media ở hiện tại và sau này. 



ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI 
Trong suốt khoảng thời gian hoạt động, Công ty Truyền thông Cửu Long đã và đang đồng hành nhiều doanh nghiệp tại khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành khác trên toàn đất nước Việt Nam. Những đối tác thường trực tiêu biểu của 

chúng tôi cho đến thời điểm hiện tại có thể kể đến như: phòng khám Đa khoa Gia Phước, Citranco, Exp Community,…

 

Một đối tác lâu năm của chúng tôi, trong lĩnh vực website

Cửu Long Media cam kết mang lại cho Đa Khoa Gia Phước 

một website chất lượng tốt nhất 

Một thương hiệu lớn cần có những hình ảnh tốt nhất cho 

mình cảm ơn Kinh Đô đã tin tưởng và giao trọng trách này 

cho Cửu Long Media

Một trong những đối tác thân thiết trong lĩnh vực thiết kế 

và vận hành website, chúng tôi cung cấp những bài viết 

sản phẩm chất lượng từ giao diện đến nội dung, mang lại 

tin cậy và hiệu quả kinh doanh cho khách hàng. 

Đồng hành cùng Cholontourist để ghi nhận những 

khoảnh khắc đẹp cho khách hàng trong mỗi chuyến đi, 

phối hợp tổ chức Team Building, Gala Diner. 

 Quay phim về du lịch, team building, trekking là một thế 

mạnh của Cửu Long Media, luôn mang đến cho khách 

hàng những thước phim hành động trekking hấp dẫn 

nhất    

Một đối tác về mảng website khác của Cửu Long Media 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA GIA PHƯỚC KINH ĐÔ TATA INTERNATIONAL DU LỊCH CHỢ LỚN

VÀ NHIỀU ĐỐI TÁC KHÁC 

CITRANCOEXP COMMUNITY



FEEDBACK TỪ KHÁCH HÀNG
Cửu Long Media luôn luôn tôn trọng ý kiến đối tác, khách hàng, ý kiến của khách hàng sẽ là nơi để chúng tôi rút kinh 

nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ tốt nhất để phục vụ cho khách hàng    

"Chúng tôi luôn an tâm khi lựa chọn và giao nhiệm vụ cho Cửu Long 

Media  thực hiện những hình ảnh và thước phim ấn tượng, độc đáo và 

đặc sắc trong những dự án du lịch của chúng tôi. Cửu Long Media đã 

hoàn thành rất tốt trong việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho 

công ty chúng tôi để từng bước tạo ra sự nhận biết là lấy được niềm 

tin của khách hàng" 

 "Website của chúng tôi được thiết kế bởi Cửu Long Media có giao 

diện bắt mắt, tốc độ ổn định qua nhiều năm sử dụng, độ bảo mật cao, 

chúng tôi rất tin tưởng và sẽ tiếp tục hợp tác với Cửu Long Media 

trong thời gian tới"

"Chúng tôi sử dụng website Phòng khám đa khoa Gia Phước được 

thiết kế bởi Cửu Long Media trong nhiều năm qua để tiếp cận và tạo 

lòng tin cho nhiều khách hàng, từ đó mang lại hiệu quả kinh doanh 

rất tốt cho phòng khám. Website được thiết kế với giao diện đẹp mắt, 

phù hợp với người dùng, tốc độ ổn định, hình ảnh được thiết kế ấn 

tượng. Chúng tôi rất hài lòng với những sản phẩm của Cửu Long 

Media"

“Hình ảnh chất lượng là thứ chúng tôi cần để quảng bá hình ảnh 

thương hiệu của mình, nhận thấy Cửu Long Media là một đơn vị uy tín 

trong lĩnh vực này, nên chúng tôi rất yên tâm khi hợp tác với Công Ty”  

CEO-EXP COMMUNITY

PHÒNG KHÁM GIA PHƯỚC

KINH ĐÔ

CEO-EXP COMMUNITY

Luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu 

Mang đến cho khách hàng những sản phẩm 

chất lượng nhất 



NHỮNG DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI
Hơn 3 năm hoạt động trong lĩnh vực media , chúng tôi đã tiếp nhận và hoàn thành rất nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau từ 

đó giúp chúng tôi đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm từ những dự án này dem đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch 

vụ chất lượng nhất.

Đây là một dự án rất lớn hơn 23.000 Ha rừng nguyên sinh ở Đăk Nông team Cửu 

Long Media phải lội bộ hàng cây số trong rừng với đống thiết bị trên lưng hơn 

7 ngày “ăn dằm nằm dề” đã đem đến cho chúng tôi những thước phim vô cùng 

tuyệt vời 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, chúng tôi được tin 

tưởng và được mời đến khảo sát với mục đích kích cầu du lịch cho khu Ramsar 

thứ 2227 của Việt Nam, là một khu bảo tồn đất ngập nước hiện còn lưu giữ và 

bảo tồn nhiều loài chim quý mà ít người biết đến. 

Chúng tôi vinh dự được phối hợp cùng Công ty cổ phần Việt Nam MTB Series 

dưới sự cho phép của Sở văn hóa – thể thao – du lịch tỉnh Đăk Nông và khu bảo 

tồn thiên nhiên Nâm Nung để khảo sát và tổ chức giải Siêu Marathon quốc tế 

Nâm Nung Ultimate Challenge – lần thứ I năm 2022.

Cùng với giải Siêu Marathon  quốc tế Nâm Nung, chúng tôi tiếp tục phối hợp 

khảo sát và tổ chức Giải xe đạp địa hình Daknong Unesco Global Geopark 2022 

cùng đơn vị trên. 

DỰ ÁN KHAI THÁC ĐỘC QUYỀN HÌNH ẢNH NÚI RỪNG NAM TÂY NGUYÊN

KHẢO SÁT KÍCH CẦU DU LỊCH TẠI KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC LÁNG SEN 
(LONG AN )

GIẢI SIÊU MARATHON QUỐC TẾ NÂM NUNG ULTIMATE CHALLENGE – LẦN THỨ I

GIẢI XE ĐẠP ĐỊA HÌNH DAKNONG UNESCO GLOBAL GEOPARK 2022

TEAM BUILDING HƠN 500 SINH VIÊN 

HỘI NGHỊ HANG ĐỘNG NÚI LỬA THẾ GIỚI LẦN THỨ 20

Rất vinh dự khi được nhà trường tin tưởng và giao nhiệm vụ lưu giữ lại những 

khoảnh khắc tuyệt vời trong tuổi thanh xuân của các bạn sinh viên, hơn 500 

sinh viên là vấn đề nhưng với kinh nghiệm và sự nhiệt huyết của các thành viên 

chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc

Công ty chúng tôi hân hạnh phối hợp cùng ban tổ chức thực hiện chương trình 

khám phá hang động núi lửa cùng các chuyên gia quốc tế. 

Trang thiêt bị hiện đại, đủ sức cho tất cả các thể 

loại sự kiện, team building,núi rừng,...

Kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm được đào 

tạo chuyên sâu về chuyên môn

Hậu kỳ đỉnh cao với những kỹ thuật viên có 

chuyên môn cao 



HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI
KỊP THỜI – NHANH CHÓNG – SÁNG TẠO là tiêu chí của chúng tôi

Cửu Long Media luôn đặt lợi ích khách hàng lên đầu, mang đến cho khách hàng niềm tin và sự chất lượng   

Sản phẩm chất lượng và nhanh chóng đến với khách hàng

Giúp khách hàng nhanh chóng xây dựng được thương hiệu của mình 

Trao niềm tin nhận giá trị

Chất lượng làm nên thương hiệu

THANK YOU


