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“Nếu bạn muốn may mắn nhiều hơn, hãy chấp nhận nhiều cơ hội hơn. 
Hãy chủ động hơn. Xuất hiện nhiều hơn”.

- Brian Tracy -

Đối với doanh nghiệp, việc xây dựng hình ảnh trong mắt khách hàng mục tiêu là việc vô cùng quan trọng. Tần suất xuất 
hiện và chất lượng thông điệp truyền tải đến đối tượng khách hàng chính là hai tiêu chí hàng đầu trong việc quảng bá 
doanh nghiệp. 

Một trong những cách thức tốt nhất để giới thiệu doanh nghiệp bạn đến khách hàng và các đối tác là sử dụng một 
profile công ty (hồ sơ năng lực). Trên thực tế, bạn có thể kiếm chứng, hầu hết các tên tuổi lớn trong ngành của doanh 
nghiệp bạn đều sở hữu những cuốn profile hết sức ấn tượng và chuyên nghiệp. Điều đó càng khẳng định tính cấp thiết 
của việc thiết kế một cuốn profile dành riêng cho doanh nghiệp bạn.

Cuốn sách này bàn về việc thiết kế profile chuyên nghiệp cho doanh nghiệp. Nó sẽ giúp bạn hình dung rõ ràng hơn về 
khái niệm, vai trò và tầm quan trọng của việc có một profile thiết kế chuyên nghiệp. Đồng thời, đây là tài liệu cung cấp 
các kiến thức, kinh nghiệm và các thông tin hữu ích giúp cho việc thiết kế profile doanh nghiệp bạn trở nên dễ dàng và 
hiệu quả hơn.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu quá trình thiết kế profile trong và ngoài nước, những kinh nghiệm được 
đúc kết của thế giới cũng như những kinh nghiệm được đúc kết từ quá trình thực hiện thiết kế profile cho hàng nghìn 
khách hàng của Sao Kim. 

Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Trân trọng,

Tác giả
Nguyễn Tuấn Hùng
Công ty TNHH Giải pháp Thương hiệu Sao Kim
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Thông tin chung của doanh nghiệp:
Tên công ty, năm thành lập, giấy phép kinh doanh, quyết 
định thành lập công ty, trụ sở, địa chỉ, số điện thoại v.v...

Thông tin về hoạt động kinh doanh:
Lĩnh vực kinh doanh, nhân sự, cán bộ quản lý và kỹ thuật, 
kinh nghiệm, dự án đang hoạt động v.v...

Những nội dung thường có trong profile gồm: 

Profile là gì?

Profile công ty hay còn gọi là hồ sơ năng lực, được thiết kế nhằm giới thiệu và chứng minh 
năng lực của công ty, bao gồm những thế mạnh và thành tựu nổi bật, nhằm khẳng định vị 
thế doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu bền vững lâu dài.
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Profile, Brochure và Catalogue là ba ấn phẩm quảng cáo không thể thiếu đối với mọi 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phát huy hết sức mạnh của từng loại ấn phẩm này, chúng ta 
cần phân biệt được những đặc điểm cơ bản của chúng. Dưới đây là những điểm khác biệt 
trọng tâm:
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Sự khác nhau giữa 
Profile, Brochure & Catalogue

Khác biệt về đối tượng
Nếu Profile dành cho đối tượng đa dạng từ chủ đầu tư, đối tác, cho đến khách hàng,… thì Brochure lại được sử 
dụng trong một phạm vi đối tượng mục tiêu nhất định, còn Catalogue thì đặc biệt dành riêng cho khách hàng.

Khác biệt về cách sử dụng
Profile thường dùng trong trường hợp gặp trực tiếp khách hàng để trao đổi.
Catalogue có thể gửi qua đường bưu điện, phát tại điểm bán…
Brochure có thể phát tại những nơi công cộng…

Khác biệt về mục tiêu sử dụng
Trong các công ty, Profile được đem ra làm “bằng chứng” để chứng minh năng lực của doanh nghiệp. Brochure 
thì mong muốn kêu gọi khách hàng tiêu dùng tức thì, còn Catalogue như một cuốn cẩm nang cung cấp thông tin 
cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

Khác nhau về nội dung trọng điểm
Profile giới thiệu về công ty, những thành tựu nổi bật, năng lực cốt lõi…
Catalogue giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ với những thông số chi tiết.
Brochure có thể giới thiệu về công ty, sản phẩm, dịch vụ hoặc phục vụ cho một chương trình marketing riêng. 
Brochure không đi vào chi tiết mà hướng tới ngôn từ khơi gợi khả năng tiêu dùng của khách hàng.

Khác nhau về hình ảnh sử dụng
Profile thường sử dụng những hình ảnh sát thực hơn về doanh nghiệp, những sản phẩm, dự án đã thực hiện…
Catalogue giới thiệu nhiều hình ảnh về sản phẩm, dịch vụ mà không chịu ảnh hưởng nhiều của tính sát thực.
Brochure sử dụng đa dạng hình ảnh hơn, có thể dùng cả ảnh thật hoặc ảnh vẽ…

Khác nhau về kiểu dáng, kích thước
Profile có kiểu dáng chuẩn là A4, tuỳ thuộc nhiều trường hợp kích thước này cũng có thể thay đổi.
Catalogue cũng có thể thay đổi kích thước tuỳ ý, ngoài ra về hình dạng cũng không bị hạn chế bởi tính “nghiêm 
túc” của Profile.
Brochure có thể là bất cứ kích thước, hình dạng nào phù hợp với đối tượng khách hàng, chiến dịch marketing… 
của thương hiệu.
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Profile là một tài liệu quan trọng trong chiến lược tiếp thị và bán hàng của doanh nghiệp. 
Nếu được đầu tư một cách nghiêm túc nó sẽ đem lại hiệu quả to lớn. Dưới đây là một vài 
lợi ích chính của việc thiết kế profile giới thiệu công ty:
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Sức mạnh của profile

Giúp công ty bạn trở nên “hùng mạnh” hơn
Các doanh nghiệp lớn thường có profile “hoành tráng”. Vậy thì chẳng có lí do gì để chúng ta không sở hữu một 
profile chuyên nghiệp, doanh nghiệp của bạn sẽ được nhìn nhận như một “ông lớn” trong ngành.

Giúp tăng doanh số bán hàng 
Profile hỗ trợ tích cực chiến lược bán hàng của công ty bạn. Nó giúp bộ phận bán hàng triển khai công việc một cách 
hiệu quả hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng và nhất là những khách hàng lớn hơn, tiềm năng hơn.

Giúp xây dựng thương hiệu doanh nghiệp
Profile là tài liệu dùng để tự giới thiệu về bản thân doanh nghiệp và giới thiệu theo cách ấn tượng và chuyên nghiệp 
nhất. Profile giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt được thông tin về doanh nghiệp, hình thành sự quan tâm, niềm 
tin và thôi thúc họ tiến tới hợp tác nhanh chóng hơn.

Chắp thêm sức mạnh và sự tự tin cho đội ngũ bán hàng 
Đội ngũ kinh doanh của bạn sẽ không còn phải bối rối khi khách hàng hỏi về tài liệu giới thiệu công ty, cũng không 
còn chán nản và mệt mỏi vì phải trả lời những câu hỏi cơ bản như: công ty bạn làm về lĩnh vực gì? Thành lập năm 
nào? Có bao nhiêu nhân sự? Khách hàng tiêu biểu là ai…

Tham gia những sân chơi lớn hơn
Rất nhiều dự án cần đến hồ sơ năng lực của các nhà thầu. Để tham gia một sân chơi lớn hơn, bạn cần có hình ảnh 
chuyên nghiệp hơn hoặc ít nhất đáp ứng tiêu chuẩn của ngành hàng.

Phát huy tối đa nguồn lực của doanh nghiệp
Không chỉ phát huy được hiệu quả kinh doanh, profile cũng là một tài liệu quan trọng trong việc xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp. Profile giúp doanh nghiệp quảng bá được tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp 
hướng tới. Đôi khi profile cũng được dùng như là một tài liệu truyền thông nội bộ.
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Bước 3: Hoàn tất nội dung

Sau khi cấu trúc khung sườn của profile đã hoàn tất, việc tiếp theo là hoàn thiện toàn bộ nội dung 
profile đến từng chi tiết. Tại bước này các chuyên viên Copywriter sẽ biến những mục tiêu cụ thể nhất 
của cuốn profile thành những thông điệp marketing hấp dẫn, hiệu quả nhất để thuyết phục khách 
hàng, đối tác của bạn.

Ý tưởng và nội dung là phần cốt lõi của cuốn profile, giúp cung cấp thông tin cho độc giả, 
tạo sự quan tâm hứng thú và dẫn dắt độc giả hành động. 

Để thực hiện việc biên tập nội dung tốt, phương pháp thực hiện dưới đây được Sao Kim sử dụng trong các dự án của mình:
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Nội dung cho profile

Bước 1: Định hướng nội dung

Ở bước này, người biên tập (Copywriter) sẽ xác lập các tiêu chí viết nội dung cho cuốn profile dựa trên 
các dữ liệu đầu vào: mục đích thiết kế profile, đối tượng độc giả, ngành hàng, thị trường, giọng điệu, 
phong cách, các thông điệp chính…

Bước 2: Phác thảo cấu trúc nội dung profile

Copywriter sẽ đưa ra một danh mục gồm các mục, tiểu mục cần có trong profile.

Bước 4: Chuyển ngữ

Trong trường hợp profile của bạn cần thể hiện nhiều hơn 1 ngôn ngữ, công việc tiếp theo sẽ là chuyển 
đổi ngôn ngữ. Bước này có thể do Copywriter trực tiếp chuyển ngữ hoặc qua một đơn vị dịch thuật 
chuyên nghiệp thực hiện.
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Mỗi một ngành nghề, lĩnh vực mà công ty hoạt động sẽ quyết định cấu trúc profile của 
công ty đó như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đưa ra những gợi ý nội dung cơ bản cho 
một cuốn profile đạt tiêu chuẩn để các bạn hình dung dễ hơn.

Trên đây là một vài gợi ý về bố cục chung của một profile. Với mỗi doanh nghiệp cụ thể, những yêu cầu nội dung này có 
thể biến đổi linh hoạt để phù hợp với mục tiêu thể hiện của mỗi công ty.

Thông thường việc viết nội dung profile sẽ do các chuyên viên copywriter đảm nhiệm. Tại bước này, những mục tiêu của 
cuốn profile phải được biến thành những thông điệp marketing hấp dẫn, hiệu quả nhất nhằm thuyết phục khách hàng, 
đối tác của bạn.
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Mẫu nội dung cơ bản cho một cuốn profile

Phần mở đầu

Phần nội dung

Phần kết

- Logo công ty
- Tên giao dịch công ty (Thể hiện song ngữ Anh Việt)
- Tagline/Slogan được công ty sử dụng (có thể đi kèm hình ảnh tượng trưng cho ngành    
nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động của công ty), thể hiện định hướng, phương châm 
hoạt động của công ty

- Thông tin liên lạc.
- Nhắc lại logo công ty.
- Các chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Lịch sử hình thành và phát triển công ty
+ Những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của công ty.
+ Những sự kiện tiêu biểu, quan trọng trong hoạt động của công ty.

- Giới thiệu sơ bộ công ty
+ Ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.
+ Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty.
+ Giá trị cốt lõi.
+ Văn hóa công ty.

- Năng lực thực hiện, có thể được thể hiện qua các nội dung sau:
+ Nhân sự: Cơ cấu nhân sự, chất lượng nhân sự (trình độ chuyên môn, kĩ năng).
+ Cơ sở vật chất kĩ thuật: máy móc, nhà xưởng, thiết bị v.v...
+ Chứng nhận, giải thưởng đã đạt được.

- Dự án tiêu biểu
+ Giới thiệu tổng quan và liệt kê ngắn gọn những dự án nổi bật mà công ty đã thực hiện.
+ Một số hoạt động, sự kiện (nếu có) bên ngoài của công ty.

- Đối tác và khách hàng 
+ Hình ảnh một số đối tác thân thiết và khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm/dịch vụ 
của công ty.



www.saokim.com.vn

Các bạn cũng cần xác định một thực tế rằng, khách hàng chỉ “xem” profile chứ ít khi thực sự đọc nó! Những hình ảnh xuất 
hiện trong profile chính là trọng tâm. Thông tin tới sau chỉ nhằm làm rõ ràng những cảm nhận mà khách hàng nắm bắt 
thông qua hình ảnh trước đó mà thôi. Các khâu xử lý hình ảnh (retouch) sau đó cũng được thực hiện kỹ lưỡng. Hình ảnh 
của bạn không những dùng tốt cho cuốn profile mà còn cho website, ấn phẩm quảng cáo khác mà bạn có.

Để có một cuốn profile chuyên nghiệp, việc xây dựng ý tưởng để chụp hình công ty đóng vai trò hết sức quan trọng như 
ví dụ cụ thể dưới đây.

Với mỗi dự án thiết kế profile, khâu chuẩn bị hình ảnh cần được đầu tư kỹ lưỡng. Vì “trăm 
nghe không bằng một thấy”, hình ảnh sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của khách hàng và 
diễn tả ngay điều chúng ta muốn truyền đạt. 
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Hình ảnh cho profile

Ảnh hoạt động công ty - Họp - Teamwork

Chân dung lãnh đạo

KỊCH BẢN CHỤP HÌNH CÔNG TY XÂY DỰNG
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Hình ảnh cho profile

Hoạt động tại công trường

Công trình đã & đang thực hiện

KỊCH BẢN CHỤP HÌNH CÔNG TY XÂY DỰNG
Created & Designed by Saokim
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Các yếu tố cần đáp ứng khi trình bày profile

• Dễ dàng sử dụng 
• Dễ dàng mang theo hoặc kẹp vào các loại tài liệu khác 
• Chuyên nghiệp, nghiêm túc 

Các loại kiểu dáng thông thường

Kiểu dáng profle là phần quan trọng mang lại tính hiệu quả cho một cuốn profile. Khác 
với các tài liệu ấn phẩm khác, profile vừa đòi hỏi tính chuyên nghiệp, nghiêm túc về mặt 
thông tin vừa đòi hỏi tính sáng tạo hấp dẫn trong cách trình bày. Do vậy, kiểu dáng của 
một cuốn profile cũng rất quan trọng.
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Kiểu dáng profile

       • Dạng đứng: đây là khổ cơ bản nhất, dùng trong hầu hết các trường 
hợp thiết kế profile, khổ này thường là A4. Ưu điểm của nó là dễ sử 
dụng, kích thước tiêu chuẩn nên dễ mang theo, chi phí in ấn cũng là tối 
ưu nhất.

       • Dạng nằm ngang: đây cũng là khổ trình bày phổ biến, nó có thể 
là khổ A4 nằm ngang hoặc cắt xén nhỏ hơn khổ A4. Khi đặt profile nằm 
ngang, thông tin trình bày trong nhiều trường hợp là dễ dàng hơn. Ví 
dụ khi bạn định trình bày một bảng biểu hay một hình ảnh lớn.

        • Dạng hình vuông: khổ này tạo ra tính độc đáo cho profile. Phù 
hợp khi bạn trình bày thông tin profile một cách cân đối hoặc sáng tạo 
hơn. Thông thường khổ vuông thường để kích thước nhỏ hơn khổ A4. 

      • Dạng phi tiêu chuẩn: Các khổ phi tiêu chuẩn sử dụng cho nhiều 
mục đích khác nhau. Có thể giúp tạo ấn tượng và thu hút khách hàng 
(dạng hình thù đặc biệt hoặc được sắp xếp theo kiểu lạ mắt), hoặc để 
trình bày thông tin một cách dễ dàng hơn (ví dụ khổ lớn).
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1.

2.

3.

Nên bắt đầu với những điều cơ bản nhất

Phần mở đầu cuốn profile cần gần gũi và thu hút sự 
chú ý của người đọc. Thông thường cuốn profile sẽ bắt 
đầu bằng lời ngỏ, thể hiện thiện chí kêu gọi hợp tác từ 
doanh nghiệp. Ngoài ra, nội dung về lịch sử hình thành 
và con đường phát triển công ty cũng cần được chọn 
lọc. Người đọc không cần biết tất cả mọi thông tin về 
chặng đường xây dựng và phát triển của công ty bạn. 
Những thành tích nổi bật, bằng khen chứng chận từ 
các tổ chức danh giá sẽ là những điểm nhấn quan 
trọng. 

Nên giải thích rõ lĩnh vực hoạt động của 
doanh nghiệp

Profile cần mô tả cụ thể mô hình kinh doanh, những 
sản phẩm, dịch vụ thế mạnh mà doanh nghiệp bạn 
cung cấp. Bạn cần chỉ ra những lợi ích và giá trị mà 
khách hàng mục tiêu sẽ nhận được thông qua các 
sản phẩm và dịch vụ của công ty bạn. Tầm nhìn – Sứ 
mệnh – Giá trị cốt lõi cũng  nhằm nhấn mạnh cho 
điều này. 

Nên minh họa bằng những con số

Những con số cụ thể mang lại hình dung rõ ràng hơn 
từ phía khách hàng. Bạn nên chỉ ra các số liệu về 
công suất, sản lượng, doanh số mà công ty đạt 
được, cả những dự đoán trong tương lai, lợi nhuận, 
số lượng nhân viên và những thông tin tài chính 
khác có ích cho người đọc. Điều này sẽ đặc biệt 
quan trọng nếu mục đích của cuốn profile là kêu gọi 
đầu tư và tìm đối tác kinh doanh. 
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5 Lời khuyên thiết kế profile chuyên nghiệp
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4. Nên minh họa bằng biểu đồ, hình ảnh

Như ta đã biết, hình ảnh có sức mạnh gấp trăm lần lời 
nói. Những đồ thị, biểu đồ và những dữ liệu khác đi 
kèm sẽ giúp cung cấp nhiều thông tin hơn cho khách 
hàng, một cách trực quan nhất. Bằng cách trình bày 
này, thông tin trong profile trở nên đáng tin cậy hơn với 
những dữ liệu chính xác được hiển thị đa chiều. Các 
đối tác kinh doanh và các nhà đầu tư sẽ hiểu các báo 
cáo tài chính của doanh nghiệp tốt hơn. 

Nên tổ chức thông tin một cách dễ hiểu

Lời khuyên thứ 5 cho bạn khi thiết kế profile là nên 
tổ chức thông tin càng dễ hiểu càng tốt. Các yếu tố 
cần đạt được: thông tin ngắn gọn, súc tích, trọng 
tâm, cụ thể và một kết cấu mạch lạc dễ hiểu. Đây là 
lý do vì sao các cuốn profile doanh nghiệp thường 
theo một mẫu dàn trang cơ bản và chỉ bao gồm 
những thông tin thiết yếu hữu ích.

5.

Tóm lại, bạn cần ghi nhớ 5 lời khuyên trên đây trong quá trình thiết kế cuốn profile cho 
doanh nghiệp của mình. Trên thực tế, những mấu chốt đơn giản và tinh tế tạo nên một 
cuốn profile mang sức mạnh. Nếu bạn thực sự muốn có một lợi thế cạnh tranh từ cuốn 
profile công ty, bạn nên liên hệ các dịch vụ chuyên nghiệp để được tư vấn kỹ lưỡng hơn.
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1.

2.

3.

Năng lực đặc biệt hoặc khác biệt của doanh nghiệp

Mỗi đơn vị kinh doanh muốn có chỗ đứng trong thị trường đều cần đến yếu tố “khác biệt” trong năng lực sản 
xuất, cung ứng hoặc thương mại, dịch vụ. Nếu công ty bạn có một thế mạnh lớn nào đó, bạn đừng quên nhấn 
mạnh nó trong cuốn profile doanh nghiệp. Đây sẽ là một trong những yếu tố quyết định giúp cuốn profile có sức 
mạnh thuyết phục khách hàng và đối tác.

Một số công ty sản xuất có năng lực đặc biệt trong dây chuyền sản xuất: về quy mô nhà máy, sản lượng, công 
nghệ, giá trị của nguồn vốn đầu tư... Các công ty thương mại thường nhấn mạnh vào hệ thống kinh doanh, chất 
lượng dịch vụ, đội ngũ chăm sóc... Những điểm khác biệt mang lại lợi thế cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp 
cùng ngành cũng là thông tin cần được chú trọng trong profile.

Các mốc son trong quá trình phát triển doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp mỗi khi nói đến những mốc son thành công trong lịch sử phát triển đều có một sự tự 
hào nhất định. Các mốc son lịch sử không chỉ khẳng định năng lực thực tế của doanh nghiệp bạn, mà về lâu 
dài, những thông tin này tiếp thêm năng lượng cho cả đội ngũ kinh doanh và bộ phận marketing. 

Những bằng khen, chứng nhận được các tổ chức danh giá công nhận

Các doanh nghiệp sản xuất thường trình diện những giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng. Doanh nghiệp bạn 
cũng nên đưa ra những bằng khen, giải thưởng mà doanh nghiệp  được trao tặng bởi nhà nước hoặc các tổ chức 
có danh tiếng. Mặc dù bằng cấp không quan trọng bằng kinh nghiệm thực tế, tuy nhiên một doanh nghiệp có 
nhiều “bằng cấp cao” sẽ gây được sự chú ý nhiều hơn từ các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng.
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Những lưu ý khi thiết kế profile

1. Năng lực đặc biệt hoặc khác biệt của doanh nghiệp

2. Các mốc son trong quá trình phát triển doanh nghiệp

3. Những bằng khen, chứng nhận 
được các tổ chức danh giá công nhận

4. Các dự án tiêu biểu

5. Đội ngũ nhân tài

6. Đối tác chiến lược

7. Khách hàng thân thiết

8. Hình ảnh thực tế về công ty
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4. Các dự án tiêu biểu

Những khách hàng và đối tác cần một sự đảm bảo chắc chắn và an toàn hơn khi quyết định hợp tác với doanh 
nghiệp bạn. Các dự án tiêu biểu là những dự án có sự thành công đặc biệt, hoặc chỉ cần khẳng định được kinh 
nghiệm, chứng minh được năng lực thực tế của công ty bạn.

Những lưu ý khi thiết kế profile

5.

6.

7.

Đội ngũ nhân tài

Mỗi công ty đều có một đội ngũ chủ lực, làm nên năng lực của công ty. Điều này có thể có được từ phương pháp 
đào tạo nội bộ của doanh nghiệp, hoặc đầu vào về bằng cấp và kinh nghiệm của các nhân viên chủ chốt. Đây 
cũng là những thông tin mà doanh nghiệp bạn nên nhấn mạnh trong profile của mình. 

Đối tác chiến lược

Mọi doanh nghiệp đều có những đối tác chiến lược, đó có thể là các đơn vị hợp tác, đối tác cung cấp nguyên 
liệu, sản phẩm, máy móc thiết bị, tích hợp công nghệ...

Nếu công ty bạn cung cấp các giải pháp công nghệ mới, các bạn có thể kể tên một số các đối tác chiến lược 
nước ngoài mà các bạn thường hợp tác cùng trong các dự án của mình. Độc giả sẽ có đánh giá tốt về năng lực 
của công ty bạn hơn nếu đối tác chiến lược của doanh nghiệp bạn là những tổ chức hoặc tập đoàn quốc tế nổi 
tiếng trong ngành. 

Một nhà máy sản xuất có thể kể đến tên các đối tác cung cấp công nghệ và thiết bị, cũng như bảo dưỡng định 
kỳ dây chuyền sản xuất...

8.

Khách hàng thân thiết

Kể tên các khách hàng thân thiết cũng giúp đề cao vị trí, nhấn mạnh năng lực và uy tín của doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp bạn có thể có rất nhiều khách hàng, bạn chỉ nên kể tên một số những khách hàng đặc biệt tiêu 
biểu, thường là những khách hàng có vị trí trên thị trường, nổi tiếng ai cũng biết đến. Công bố số lượng khách 
hàng đồ sộ cũng giúp chứng minh bề dày kinh nghiệm phục vụ khách hàng của công ty bạn. 

Hình ảnh thực tế về công ty

Mặc dù một số cuốn profile có thể không chú trọng vào điều này, tuy nhiên những hình ảnh thực tế về hoạt động 
của doanh nghiệp bạn sẽ mang lại ấn tượng tốt hơn cho khách hàng mục tiêu. Điều này khiến cho cuốn profile 
của doanh nghiệp trở nên “thật” hơn, mang lại sự yên tâm cho khách hàng khi lựa chọn. Những hình ảnh thực 
tế này nên có chất lượng tốt, chọn đúng những góc cảnh giúp chứng minh năng lực và mang lại thiện cảm trong 
lòng khách hàng.
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Chất liệu và quy cách của profile công ty

Quy cách: Profile công ty thường sử dụng các form mẫu tương đối “chuẩn mực”. Có nghĩa là bạn có thể sử dụng kích 
thước A4 hoặc A5, nằm ngang hay nằm dọc. Cách đóng gáy phụ thuộc nhiều vào dung lượng của cuốn profile. Nếu bạn 
có một cuốn profile mỏng (từ 30 trang trở xuống) thì thường ta sẽ chọn cách đóng gáy dập ghim. Còn nếu là một cuốn 
profile nhiều trang, cách dán gáy sẽ làm profile sang trọng và đẹp hơn.

Chất liệu: Ngày nay có nhiều lại giấy khác nhau để bạn lựa chọn. Loại giấy phổ thông nhất là Couches. Nếu bạn có một 
cuốn profile 20 – 30 trang bạn có thể sử dụng giấy Couches 200 gram/m2 (hay còn gọi là giấy C200) để làm ruột, còn bìa 
thì dày hơn (C300). Bạn có thể cán mờ mặt bìa hoặc cán bóng để giữ cho bìa profile bền hơn và sang trọng hơn. Ngoài giấy 
Couches có thể sử dụng nhiều loại giấy khác cao cấp hơn và đắt tiền hơn như Conquerer, giấy mỹ thuật ngoại nhập v.v...

Công nghệ in ấn profile

In profile giới thiệu công ty hay các ấn phẩm khác như brochure, profile, tờ rơi,  poster v.v… thường sử dụng cách in 
Offset.

In Offset là một kỹ thuật in ấn trong đó, các hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm cao su (còn gọi là các tấm offset) 
trước rồi mới ép từ miếng cao su này lên giấy. Khi sử dụng với in thạch bản, kỹ thuật này tránh được việc làm nước bị 
dính lên giấy theo mực in.

Ưu điểm của việc in offset là chất lượng hình ảnh rất cao và dễ gia công hơn so với các loại hình in khác. Tuy nhiên vì 
là in công nghiệp nên số lượng in cần đủ lớn (thông thường từ 1000 bản) để tối ưu hóa về chi phí.

In ấn là một bước quan trọng tạo nên thành công của một cuốn profile công ty. Chất 
lượng in sẽ phản ánh chất lượng sản phẩm cuối cùng mà bạn nhận được.
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Tại sao cần thiết kế profile giới thiệu công ty?Q
A Profile công ty là loại tài liệu tự giới thiệu ngắn gọn, nhưng ấn tượng và hiệu quả. Profile có thể sử dụng cho 

nhiều mục đích khác nhau. Một cách phổ biến nhất bạn dùng profile khi:

- Giới thiệu công ty trước đối tác, khách hàng tiềm năng.
- Tham gia thầu một dự án.
- Sử dụng như một tài liệu bán hàng (Sales Kit).
- Giúp khách hàng, đối tác có cảm nhận về công ty bạn chuyên nghiệp hơn.
- Thay thế cho việc truy cập vào website để đọc thông tin.
- Giúp khách hàng của bạn có thể tham khảo thông tin bất cứ lúc nào, khi nào.
- Giúp lưu trữ thông tin của bạn để khách hàng có thể tham khảo khi nào cần đến.

Profile là tài liệu có giá trị sử dụng cao. Khách hàng có xu hướng giữ lại để tham khảo chứ không vứt đi như các 
ấn phẩm quảng cáo khác.
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Câu hỏi thường gặp

Q: Tại sao cần thiết kế profile giới thiệu công ty?

Q: Làm thế nào để có một profile đẹp?

Q: Cần bao lâu để thiết kế profile?

Q: Tôi cần chuẩn bị những gì để thiết kế một cuốn profile cho công ty?

Q: Chất lượng hình ảnh được sử dụng để thiết kế profile?

Q: Kích thước nào phù hợp cho cuốn profile?

Q: Dùng loại giấy gì để in profile ?

Q: Tôi có thể in 100 cuốn profile được không?

Q: Công ty tôi là nhà thầu xây dựng và cập nhật các dự án 
     mới vào profile mỗi năm, có cách nào để làm việc này không?
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Làm thế nào để có một profile đẹp?Q
A Để có một cuốn profile đẹp cần sự đầu tư từ việc chuẩn bị nội dung, hình ảnh đến thiết kế và in ấn. Ngoài ra, bạn 

cần lựa chọn một đơn vị thiết kế, in ấn chuyên nghiệp.  Hãy tham khảo thêm bài viết về thiết kế profile của chúng 
tôi để hiểu thêm việc này.

Cần bao lâu để thiết kế profile?Q
A Thông thường mất từ 2 tuần đến 1 tháng để thiết kế một cuốn profile công ty. Công việc này có thể nhanh hơn 

nếu như bạn chuẩn bị dữ liệu thật tốt.

“Nếu tôi cần thiết kế một cuốn profile trong 2 ngày thì Sao Kim có đáp ứng được không?” . Trong đa số trường 
hợp câu trả lời của chúng tôi là “không thể”. Vì một tài liệu quan trọng như profile công ty cần được đầu tư về 
thời gian và nguồn lực để chau chuốt nó trở nên hoàn hảo.

Câu hỏi thường gặp

Tôi cần chuẩn bị những gì để thiết kế một cuốn profile cho công ty?Q

Chất lượng hình ảnh được sử dụng để thiết kế profile?Q

A Trước khi tìm đến đơn vị thiết kế profile, bạn cần chuẩn bị về mặt nội dung và hình ảnh bạn mong muốn đưa vào 
cuốn profile. Càng chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng, công việc thiết kế profile càng trở lên dễ dàng và nhanh chóng.

Tuy nhiên, bạn cũng đừng lo nếu chưa chuẩn bị được những thông tin trên. Dịch vụ tư vấn, biên tập nội dung và 
chụp hình của Sao Kim sẽ giải quyết toàn bộ các yêu cầu chuẩn bị cho cuốn profile của bạn.

A Hình ảnh sử dụng trong profile phải là hình ảnh chất lượng tốt, được chụp bằng máy ảnh chuyên dụng. Một cách 
dễ dàng để biết hình ảnh của bạn có thể sử dụng được hay không là xem kích thước ảnh. Ảnh có kích thước từ 
300 DPI trở nên hoặc dung lượng mỗi file ảnh từ 3MB trở lên sẽ dễ dàng được in ấn.

Bạn cũng cần lưu ý rằng hình ảnh cần phải thống nhất với chủ đề và thông điệp của cuốn profile. Thế nên, tốt 
nhất bạn nên sử dụng dịch vụ chụp hình để có những bức hình chất lượng cao và phù hợp với nội dung profile.

Thiết kế profile chuyên nghiệp 19
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Câu hỏi thường gặp

Kích thước nào phù hợp cho cuốn profile?Q
A Profile là tài liệu giới thiệu về công ty nên nó cần có tính “chuẩn mực”. Do vậy kích thước của profile thường là 

các kích thước thông dụng, dễ lưu trữ và sử dụng. Bạn có thể chọn kích thước A4, hoặc A5 (loại đứng hoặc nằm). 
Ngoài ra một số profile có dạng hình vuông (khổ 20cm x 20 cm, 28cm x 28cm v.v...). Bạn cũng nên lưu ý rằng 
kích thước của profile quá lớn hoặc quá nhỏ đều khó lưu trữ và sử dụng.

Dùng loại giấy gì để in profile ?Q
A Loại giấy phổ thông nhất là Couches. Nếu bạn có một cuốn profile 20 – 30 trang bạn có thể sử dụng giấy 

Couches 200 gram/m2 (hay còn gọi là giấy C200) để làm ruột, còn bìa thì dày hơn (C300). Bạn có thể cán mờ 
mặt bìa hoặc cán bóng để giữ cho bìa profile bền hơn và sang trọng hơn.

Ngoài giấy Couches có thể sử dụng nhiều loại giấy khác cao cấp hơn và đắt tiền hơn Conquerer, giấy mỹ thuật 
ngoại nhập …

Tôi có thể in 100 cuốn profile được không?Q

Công ty tôi là nhà thầu xây dựng và cập nhật các dự án mới vào profile mỗi năm, có 
cách nào để làm việc này không?Q

A In ấn profile phải sử dụng máy in công nghiệp để đạt được chất lượng hình ảnh tốt nhất. Do vậy, số lượng in cho 
mỗi lần in phải từ 500 – 1000 cuốn. Nếu bạn in số lượng ít hơn, các nhà in thường không nhận hoặc sẽ nhận với 
chi phí in rất cao.

A Profile được sử dụng khá thường xuyên và với nhiều trường hợp sử dụng khác nhau.  Mỗi năm bạn có thể sử dụng 
từ vài trăm tới hàng nghìn cuốn profile. Do vậy nếu bạn muốn cập nhật profile mỗi năm, bạn có thể làm mới và 
thiết kế thêm. Trong trường hợp bạn vẫn chưa sử dụng hết profile cũ và muốn cập nhật thêm những thông tin 
mới, chúng tôi khuyên bạn sử dụng loại profile có gáy xoắn, có thể dễ dàng thêm những tờ khác vào.
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PROFILE CÔNG TY GỐM ĐẤT VIỆT

Khách hàng:                   Công ty cổ phần Gốm Đất Việt
Lĩnh vực hoạt động:      Xây dựng - xây lắp
Phạm vi công việc:
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Một số mẫu thiết kế profile

- Biên tập nội dung
- Kịch bản & chụp hình 
- Thiết kế mỹ thuật
- In ấn, sản xuất
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PROFILE LÂM VIỄN VĨNH PHÚC

Khách hàng:                   Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc
Lĩnh vực hoạt động:      Cơ khí chế tạo
Phạm vi công việc:
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Một số mẫu thiết kế profile

- Biên tập nội dung
- Kịch bản & chụp hình 
- Thiết kế mỹ thuật
- In ấn, sản xuất
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PROFILE CHÂN MÂY LĂNG CÔ

Khách hàng:                   Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Lĩnh vực hoạt động:      Đầu tư - bất động sản
Phạm vi công việc: 
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Một số mẫu thiết kế profile

- Biên tập nội dung
- Thiết kế mỹ thuật
- In ấn, sản xuất
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PROFILE CÔNG TY NỘI THẤT QUẢNG CÁO Á ĐÔNG

Khách hàng:                   Công ty TNHH Nội thất & Quảng cáo Á Đông
Lĩnh vực hoạt động:      Kiến trúc - Nội thất
Phạm vi công việc: 

Thiết kế profile chuyên nghiệp 24

Một số mẫu thiết kế profile

- Biên tập nội dung
- Kịch bản - chụp hình
- Thiết kế mỹ thuật
- In ấn, sản xuất
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PROFILE VDC

Khách hàng:                   Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC
Lĩnh vực hoạt động:      Công ty - tập đoàn nhà nước
Phạm vi công việc: 
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Một số mẫu thiết kế profile

- Biên tập nội dung
- Kịch bản - chụp hình
- Thiết kế mỹ thuật
- In ấn, sản xuất
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Như vậy, xuyên suốt cuốn sách này, Sao Kim hy vọng bạn nắm được nhiều thông tin hữu 
ích nhất có thể. Bằng cách này, bạn có thể lên kế hoạch và tiến hành dự án thiết kế cho 
doanh nghiệp của mình một cuốn profile chuyên nghiệp mang sức mạnh thông điệp 
mạnh mẽ.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết về chủ đề thiết kế profile trên Blog Sao 
Kim để có thêm thông tin. Hoặc liên hệ với chuyên gia tư vấn giải pháp thương hiệu tại 
Sao Kim để được nhận sự hỗ trợ miễn phí.

Nguồn tham khảo:
Quy trình thiết kế profile hoàn chỉnh:  http://goo.gl/1JNu5Y
100 mẫu thiết kế profile tham khảo của nhiều lĩnh vực:  http://goo.gl/U4IDxr 
Kiến thức về thiết kế profile công ty:  http://thietkeprofile.net
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Thông tin tham khảo

DỊCH VỤ
THIẾT KẾ PROFILE
CHUYÊN NGHIỆP

http://thietkeprofile.net 0964 699 499

http://thietkeprofile.net/
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Vì sao chọn chúng tôi?

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU SAO KIM

2000+
Khách hàng tin tưởng

6800+
Dự án hoàn thành

40+
Nhân sự tài năng

8+
Năm kinh nghiêm

Website: www.saokim.com.vn          Email: contact@saokim.com.vn 

VP Hà Nội: Tầng 18, Center Building, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân
Tel: (04) 62.857.857 / 62.854.854    Hotline: 0964.699.499

VP TP.HCM: Phòng 301B, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1
Tel: (08) 3823 7920 / 3823 7921      Hotline: 0903.667.535

Sao Kim là công ty chuyên sâu về hoạch định chiến lược, thiết kế nhận diện và truyền 
thông thương hiệu. Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng 
cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng thương hiệu mạnh.

Sao Kim tự hào đang tạo ra sức mạnh và sinh khí cho hàng nghìn thương hiệu khách 
hàng. Qua đó, chúng tôi nỗ lực đóng góp công sức vì sự phát triển của thương hiệu Việt.

Chúng tôi luôn giao tiếp cởi mở và lắng nghe yêu cầu của khách hàng để có thể đảm bảo 
thấu hiểu yêu cầu sáng tạo ngay từ khi mới bắt đầu và đảm bảo tính nhất quán trong suốt 
quá trình thực thi dự án. Sao Kim cam kết mang lại những giải pháp sáng tạo hiệu quả, 
đồng hành cùng các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu mạnh.
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Thông tin về Sao Kim

DỊCH VỤ
THIẾT KẾ PROFILE CHUYÊN NGHIỆP

http://thietkeprofile.net 0964 699 499

http://thietkeprofile.net/

