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Tầm nhìn
- WEWIN luôn luôn nỗ lực để trở thành thương hiệu ” Top
of mind” của ngành quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam.
- WEWIN mục tiêu trong 5 năm tới sẽ là đơn vị nằm trong
TOP 3 về thị phần quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam.

Website

Facebook

Phạm vi hoạt động
Sứ mệnh
- WEWIN hướng tới mục tiêu đem lại cho khách hàng
1 dịch vụ tốt nhất về Marketing tổng thể với chi phí tối
ưu nhất.
- Chúng tôi luôn luôn duy trì, phát triển hệ thống triển
khai & quy trình giám sát 1 cách trung thực nhất

Giá trị cốt lõi
Với đội ngũ nhân sự có hơn 10 năm kinh nghiệm trong
ngành, WeWin có nhiều mối quan hệ với các bên liên
quan, hỗ trợ cho việc triển khai các dự án quảng cáo
ngoài một cách toàn diện, nhanh chóng.
Ngoài ra WeWin cũng sở hữu rất nhiều phương tiện
quảng cáo độc quyền, đắc địa.

Zalo & Call

Đội ngũ nhân lực
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Tại sao nên chọn WeWin Media?
Triển khai quảng cáo Billboard trên toàn quốc
Dịch vụ quảng cáo Billboard, quảng cáo Pano chuyên nghiệp trên 63 tỉnh thành
Việt Nam

Nhiều năm kinh nghiệm
Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, triển khai chiến dịch cho các thương
hiệu lớn: Unicharm, Chợ Tốt, Hadilao, …

Dịch vụ & Chi phí tối ưu
Dịch vụ & Chi phí tối ưu, cam kết chất lượng & bảo hành, giá cạnh tranh nhất thị
trường

Nhiều mối quan hệ trong ngành
WeWin Media có nhiều mối quan hệ giúp khách hàng có thể thực hiện giải pháp
tổng thể quảng cáo ngoài trời

Nhân lực giàu kinh nghiệm
WeWin Media có đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp phân bổ
rộng khắp
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Quảng cáo
Billboard

Quảng cáo
tại TTTM

Billboard quảng cáo ngoài trời tại
các vị trí đẹp, đắc địa

Quảng cáo thả trần TTTM, quảng
cáo trên thang cuốn, thang máy...

Quảng cáo
Trên PTGT

Quảng cáo
màn hình LED

Dịch vụ quảng cáo trên các PTGT
như xe Bus, Taxi trên cả nước

Quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số
DOOH vô cùng sinh động, thu hút

Quảng cáo
Roadshow

Quảng cáo
tại sân bay

Tổ chức chạy Roadshow Car
Luxury roadshow, Roadshow xe
Bus hai tầng

Quảng cáo tại các địa điểm gần
sân bay với đa dạng các hình thức
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Quảng cáo Billboard là gì?

Tại sao nên quảng cáo Billboard?
Khả năng tiếp cận nhiều đối tượng

Bởi mỗi điểm đặt biển pano quảng cáo đều là những nơi đông người qua lại,
lượng giao thông di chuyển tấp nập

Quảng cáo Billboard là hình thức quảng cáo ngoài trời, sử dụng những
tấm biển lớn để truyền tải thông điệp quảng cáo của doanh nghiệp, tổ
chức. Thông điệp ở đây có thể được biểu thị bằng ngôn từ, khẩu hiệu,
hay hình ảnh sống động, sao cho ấn tượng, thu hút
Mục đích: quảng cáo Billboard có thể giúp tổ chức, doanh nghiệp
quảng bá thương hiệu, hỗ trợ cho hoạt động ra mắt sản phẩm, dịch vụ
mới, hỗ trợ cho các chương trình IMC khác.
Địa điểm: Biển quảng cáo Pano thường đặt ở các ngã tư đông người
qua lại, ven đường cao tốc, ven những con đường đông đúc, trên những
toà nhà cao ốc…

Có khá năng nhắm chọn mục tiêu

Chỉ cần xác định đối tượng mình muốn hướng tới là ai? Họ thường lui tới
những đâu? Và sau đó đặt các tấm biển quảng cáo lớn tại đây để thu hút họ

Giúp gia tăng tần suất tiếp xúc.

Pano được đặt ở một nơi cố định, thường được đặt trong một vài tháng,
không bị lưu động.

Phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp

Hữu hiệu cho đa dạng các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, thuộc
nhiều quy mô khác khau.

Tiết kiệm chi phí

Với cùng một lượng đối tượng tiếp cận, quảng cáo Pano rẻ hơn các phương
tiện hiện đại từ 30% đến 50%

Các hình thức quảng cáo Billboard

Biển quảng cáo một mặt

Biển quảng ốp tường

Biển quảng hai mặt

Biển quảng ba mặt

Khu vực quảng cáo Billboard tại WeWin

Quảng cáo Billboard

Các tỉnh thành nổi bật

Quảng cáo Billboard tại

63 tỉnh thành

Hà Nội

Tp HCM

Đà Nẵng

Quảng Ninh

Hải Dương

Thái Bình

Bắc Ninh

Ninh Bình

Hưng Yên

Thanh Hoá

Tìm hiểu thêm về quảng cáo Billboard
qua mã QR dưới đây!

Nam Định
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Tại sao nên quảng cáo trên PTGT?

Quảng cáo trên PTGT là gì?

Khả năng thu hút lớn

Quảng cáo được dán lên phương tiện giao thông không khác gì các pano di
động, có sự thu hút rất lớn

Dễ dàng khoanh vùng tiếp cận

Quảng cáo trên phương tiện giao thông là hình thức quảng cáo biểu thị
thông tin bên trong, bên ngoài phương tiện giao thông, khiến những người
đi đường hoặc những người ngồi trong phương tiện giao thông đó tiếp
xúc với quảng cáo.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn khu vực mình muốn tiếp cận rồi thực hiện
quảng cáo trên phương tiện giao thông tại đó.

Hoạt động nhiều thời gian trong ngày

Đối với quảng cáo Taxi gần như hoạt động 24/7 đồng nghĩa với việc quảng
cáo được đến với khách hàng nhiều hơn.

Các hình thức quảng cáo trên phương tiện giao thông:
- Quảng cáo trên xe Bus: dán decal xe Bus, màn hình LCD trên xe Bus, tay
cầm xe Bus, nhà chờ xe Bus
- Quảng cáo trên xe Taxi: dán decal bên ngoài Taxi, quảng cáo poster bên
trong taxi

Đa dạng đối tượng hướng đến

Đối tượng, phạm vi tiếp cận quảng cáo trên phương tiện giao thông với nhiều
lứa tuổi và giới tính

Có mặt tại mọi tỉnh thành

Dù bạn đang ở tỉnh thành nào thì vẫn vẫn có thể triển khai chiến dịch quảng
cáo trên phương tiện giao thông , vì những phương tiện này luôn sẵn có.

Các hình thức quảng cáo trên phương tiện giao thông
Quảng cáo trên Taxi
Quảng cáo Taxi là hình
thức quảng cáo mà doanh
nghiệp bỏ chi phí ra thuê
các vị trí trên chiếc xe taxi
của các hãng Taxi khác
như là phần bên ngoài
cánh cửa, kính xe, đuôi xe,
ghế xe… với mục đích là dán những thông điệp, nội dung, hình ảnh
quảng cáo về doanh nghiêp, sản phẩm của mình lên đó để thu hút sự
chú ý, tiếp cận của những người ngồi trên chiếc xe taxi đó và người đi
trên đường.

Quảng cáo trên xe Bus
Quảng cáo xe bus là hình
thức truyền thông quảng
cáo bên trong và bên ngoài
xe bus như là: dán decal
lên mặt ngoài của xe bus.
Thiết kế quảng cáo trên tay
cầm của xe bus, hay những
ấn phẩm truyền thông dán bên trong xe bus… Hiện nay, đã có rất
nhiều các quảng cáo trên xe bus vô cùng ấn tượng và độc đáo khiến
mọi người không thể dời mắt. Sự sáng tạo ở quảng cáo trên xe bus
được cởi mở hơn là ở trên các phương tiện quảng cáo khác.

Các hãng Taxi WeWin cung cấp dịch vụ

Các hãng taxi WeWin cung cấp dịch vụ

trên toàn quốc
Tìm hiểu thêm về quảng cáo trên PTGT
qua mã QR dưới đây!

> 15,000 xe

3,000 xe

200 xe

200 xe

Hà Nội

Nha Trang

Đà Nẵng, Phú Quốc

800 xe

1,000 xe

900 xe

63 tỉnh

Hồ Chí Minh

Hà Nội

5 tỉnh thành

7,000 xe

9 tỉnh

3000 xe

Hà Nội

120 xe

Đà Nẵng

200 xe

Cà Mau

Quảng cáo trên PTGT

Quảng cáo xe Bus, Taxi
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Tại sao nên quảng cáo Roadshow?

Quảng cáo Roadshow là gì?

Vô cùng nổi bật, thu hút

Sự kết hợp của cả hình ảnh đẹp đẽ, màu sắc nổi bật, âm thanh, sự chuyển
động chậm chạp của những chiếc xe

Roadshow hay còn gọi là màn biểu diễn đường phố, là hình thức biểu
diễn diễu hành các đoàn xe ô tô hoặc xe máy, xe đạp, xe khách…(Tuỳ
thuộc vào loại phương tiện mà doanh nghiệp lựa chọn) hoặc cũng có
thể là đi bộ.
Các phương tiện xe được chọn lựa kĩ lưỡng, dán decal, hình ảnh, logo,
màu sắc… đặc trưng của thương hiệu. Những chiếc xe được trang trí
giống hệt nhau kèm theo đó là tiếng loa phát lớn đi chầm chậm trên
đường cùng với PG, PB khiến những người xung quanh không khỏi bị
thu hút.

Có khá năng nhắm chọn mục tiêu

Chỉ cần xác định đối tượng mình muốn hướng tới là khu vực nào và sau đó tổ
chức các buổi Roadshow tại khu vực đó.

Thoải mái thể hiện ý tưởng

khả năng biểu thị quảng cáo được cởi mở hơn các hình thức quảng cáo trên
phương tiện giao thông khác

Phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp

Hữu hiệu cho đa dạng các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, thuộc
nhiều quy mô khác khau.

Có khả năng gia tăng nhận thức tốt

mọi người chủ động xem quảng cáo nhờ không khí vui vẻ, không bị gượng
ép, nhồi nhét thông tin như các hình thức khác.

Các hình thức quảng cáo Roadshow tại WeWin

Roadshow Car Luxury

Roadshow xe Bus hai tầng

Roadshow siêu xe

Quảng cáo Roadshow

Khu vực WeWin tổ chức Roadshow

Hà Nội

Tìm hiểu thêm về quảng cáo Roadshow
qua mã QR dưới đây!

Tp HCM

Đà Nẵng
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Tại sao nên quảng cáo Sân Bay?

Quảng cáo sân bay là gì?

Kéo dài thời gian tiếp súc quảng cáo

Do thời gian phải chờ đợi check in, thời gian chờ lên máy bay rất lâu nên gần
như có rất nhiều “thời gian chết” khi một người đi máy bay.

Tiếp cận nhiều đối tượng

Quảng cáo tại sân bay (Airport Advertising) là hình thức truyền tải nội
dung thông điệp (có thể bằng câu chữ, bằng hình ảnh, bằng video clip…)
thông qua các phương tiện truyền thông được gắn tại sân bay hoặc
những vật dụng có sẵn tại sân bay như Billboard, màn hình LED gắn ở
nhiều vị trí khác nhau, những đồ vật mà người tới sân bay hay sử dụng:
Trụ sạc pin, xe đẩy,…

Những người tới từ các tỉnh, thành phố khác nhau, chủ yếu là những người có
thu nhập khá trở lên, với nghề nghiệp vô cùng đa dạng, đa dạng lứa tuổi…

Nâng cao hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp

Khác với các bến xe, sân bay là một nơi dành cho những người ở phân khúc
khách hàng khác, cao cấp hơn, thu nhập cao hơn,.

Gia tăng tần suất tiếp xúc một cách tức thì

Có thể sử dụng kết hợp nhiều phương tiện theo hành trình di chuyển của
hành khách đi sân bay, khiến công chúng không thể né tránh quảng cáo.

Airport Advertising vô cùng đa dạng các phương tiện truyền thông, các
doanh nghiệp có thể lựa chọn một phương tiện hoặc kết hợp nhiều
phương tiện để đảm bảo thông tin chắc chắn sẽ đến được với đối
tượng mục tiêu.

Tiếp cận đối tượng trong trạng thái tích cực

80% khách đi công tác nói rằng khi ở sân bay, họ cảm thấy hào hứng cho
chuyến đi sắp tới.

Các hình thức quảng cáo Sân bay

Trụ sạc pin điện thoại

Quảng cáo hộp đèn

Quảng cáo LED, LCD

Quảng cáo thả trần

Các sân bay WeWin cung cấp dịch vụ

Đa dạng hình thức
Trên cả nước

Sân bay Đà Nẵng

Sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Liên Khương

Sân bay Nội Bài

Tìm hiểu thêm về quảng cáo Sân Bay
qua mã QR dưới đây!

Sân bay Phú Quốc

Quảng cáo Sân Bay

Quảng cáo sân bay
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Quảng cáo tại TTTM là gì?

Tại sao nên quảng cáo tại TTTM?
Khả năng tiếp cận nhiều đối tượng

Tại những trung tâm thương mại lớn, thời gian cao điểm có thể lên tới 100
nghìn người/1 ngày

Quảng cáo tại các trung tâm thương mại là hình thức quảng cáo bằng
nhiều các phương tiện truyền thông, nhiều cách thức khác nhau và đều
được đặt trong khuôn viên của trung tâm thương mại. Điển hình như:
Quảng cáo Billboard, màn hình LED bên ngoài trung tâm thương mại,
quảng cáo thang cuốn, thang máy, thả trần, quảng cáo màn hình LCD…

Hiện nay, hình thức quảng cáo tại TTTM vô cùng Hot bởi nó mang lại
những hiệu quả tuyệt vời cho các doanh nghiệp. Nó có khả năng tiếp
cận số lượng người vô cùng lớn, một cách triệt để, toàn diện khiến
khách hàng buộc phải ghi nhớ thông tin.

Hướng đến đối tượng khách hàng trung và cao cấp

Đối tượng khách hàng của TTTM thường là những người có thu nhập từ trung
bình đến cao

Giúp gia tăng tần suất tiếp xúc.

Do trung tâm thương mại có nhiều hình thức quảng cáo, các doanh nghiệp
có thể quảng cáo nhiều hình thức khác nhau

Phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp

Do tại TTTM là nơi tổ hợp của các thương hiệu từ nhà hàng đến hãng thời
trang đến trang sức, mỹ phẩm, gia dụng...

Tiết kiệm chi phí

Đây là phương tiện quảng cáo vô cùng tiết kiệm. Tiếp cận được lượng khách
hàng lớn mà giá thành rẻ hơn các phương tiện truyền thông hiện đại khác.

Các hình thức quảng cáo tại TTTM

Pano, màn hình LED

Quảng cáo thang cuốn

Quảng cáo thang náy

Quảng cáo thả trần

Khu vực TTTM WeWin cung cấp dịch vụ

Quảng cáo tại TTTM

Quảng cáo tại các TTTM

Trên toàn quốc
Tìm hiểu thêm về quảng cáo tại TTTM
qua mã QR dưới đây!
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Tại sao nên quảng cáo màn hình LED?
Quảng cáo màn hình LED là gì?
Quảng cáo màn hình LED là hình thức quảng cáo sử dụng màn hình
điện tử (Màn hình điện tử ở đây được cấu tạo từ một loại đèn là Light
Emitting Diode). Màn hình điện tử có thể phát những quảng cáo động
như các đoạn video, hay các quảng cáo tĩnh như hiển thị các porter.
Màn hình quảng cáo LED vô cùng đang dạng về kích cỡ và chủng loại,
tuỳ thuộc vào việc bố trí trong nhà hay ở ngoài trời.

Đây là một loại hình quảng cáo ngoài trời thuộc phân khúc cao cấp,
không những có thể dễ dàng thu hút người xem mà còn rất thân thiện
môi trường. Các màn hình LED ngoài trời thường xuất hiện tại các
quảng trường, công viên, khu phố, trung tâm thương mại,…

Khả năng thu hút cao

Quảng cáo LED nổi tiếng bởi sự sống động, hấp dẫn. Khả năng biểu thị cả
hình ảnh chuyển động lẫn âm thanh

Có khá năng nhắm chọn mục tiêu

Các doanh nghiệp có thể lựa chọn khung giờ phát để có thể đánh vào những
đối tượng mà mình muốn

Rút ngắn thời gian triển khai

Không mất chi phí, thời gian in ấn, thi công treo biển mà đơn giản chỉ cần File
bản mềm của TVC quảng cáo.

Đa dạng đối tượng tiếp cận

Do màn hình LED luôn được đặt ở những nơi nổi bật và đông đúc nhất nên
đối tượng tiếp cận quảng cáo LED vô cùng đa dạng.

Bảo vệ môi trường

Sau mỗi chiến dịch không phải bỏ đi một lượng vật liệu in ấn ra môi trường,
giải quyết được vấn đề rác thải - một vấn đề đang vô cùng được quan tâm.

Các hình thức quảng cáo màn hình LED

Màn hình LED tại TTTM

Màn LED tại sân bay

Màn LED đường phố

Màn LED tại toà nhà

Khu vực quảng cáo LED tại WeWin

Trên toàn quốc
Tìm hiểu thêm về quảng cáo màn hình LED
qua mã QR dưới đây!

Hà Nội

Tp HCM

Đà Nẵng

Quảng cáo màn hình LED

Quảng cáo màn hình LED
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Huỳnh Hùng

CEO, thang máy ATVIN
“Cũng đã nhiều năm làm việc với WeWin
Media và sẽ tiếp tục có nhiều năm nữa. Sự
uy tín, chuyên nghiệp tạo nên một doanh
nghiệp tiềm năng ”

Nguyễn Hoàng Dương

CMO, Dược Phẩm Đông Á
“Tôi rất hài lòng về WeWin, từ dịch vụ cho
tới cách làm việc, tất cả đều vô cùng
chuyên nghiệp”

Nguyễn Đức Tài

CEO, Lumi

“Tại Việt Nam có rất nhiều Agency OOH,
có rất nhiều sự lựa chọn cho tôi nhưng tôi
chỉ chọn WeWin bởi giá vô cùng tốt, đội
ngũ nhân viên làm việc uy tín, trách nhiệm,
tôi rất hài lòng”

Lưu Trọng Hiếu
CEO, SEONGON

“Tôi thích WW bởi sự uy tín, tính cam kết
rất cao trong từng dự án, tinh thần cầu thị
luôn muốn mang lại giá trị tốt nhất cho
khách hàng chung của 2 bên. Đó tiêu chí
chọn đối tác của tôi để hợp tác cùng …”

Hoàng Tuấn Anh
CEO, Jaxtina

“Một doanh nghiệp mạnh không thể thiếu
đi những đơn vị hỗ trợ chuyên nghiệp,
WeWin là một trong những đơn vị tôi luôn
tin tưởng”
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Hình ảnh các dự án
Quảng cáo Billboard

Billboard quảng cáo của Generali
tại Hưng Yên

Billboard quảng cáo của ATVIN
tại Hạ Long

Billboard của Hadilao
Tại Trung tâm thương mại

Billboard của Tổng Cục Du Lịch
Hàn Quốc tại Hà Nội

Billboard của Nature’s Way
tại Hà Nội

Trụ biển quảng cáo của ABIC
Tại Hà Nội

Billboard quảng cáo của BHS Group
tại Hạ Long

Billboard của Chợ Tốt
Tại Hà Nội

Billboard quảng cáo của Unicharm
tại Hà Nội

Billboard quảng cáo của Jaxtina
tại Hà Nội

Billboard của Chợ Tốt
Tại Hà Nội
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Hình ảnh các dự án khác

Dự án Roadshow của
BĐS Kinh Bắc

Dự án Roadshow Car Luxury
Của Acecook tại Hà Nội

Roadshow siêu xe của
khách hàng Chợ Tốt

Dự án quảng cáo trên xe taxi
truyền thống của Daikin

Quảng cáo taxi công nghệ
cho Vua Nệm

Quảng cáo ốp cột tại Royal City

Quảng cáo thả trần sân bay
Của Kymdan

Quảng cáo thang cuốn tại
Vincom của Grab

Quảng cáo thang máy tại Vincom
của Hadilao

Quảng cáo thả trần tại Aeon Mall

Roadshow siêu xe cho
khách hàng Chợ Tốt

wewin.com.vn

WeWin Media- Quảng cáo ngoài trời chuyên nghiệp
Số 1, Liền Kề 3D, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao,
Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
hoangooh@wewin.com.vn
0961 84 68 68

