V I S UA L

C O M M U N I C AT I O N

AG E N C Y

FIFTH AVENUE
AGENCY Sinh ra trong bối cảnh thị trường Viral Video đang thiếu sự sáng tạo và hiệu quả
thật sự. Hiện nay, cụm từ “Viral Video" được các Agency và Client sử dụng một
cách phổ biến như một công cụ Branding cực kì hiệu quả nhưng số lượng các
Agency hoặc Team có thể mang đến các Viral Video chất lượng lại cực kì khan
hiếm. Chúng tôi hiểu rõ giá trị của khách hàng và luôn tập trung vào ý tưởng
cũng như đam mê của từng thương hiệu để phát triển sản phẩm với một màu
sắc riêng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và phù hợp với ngân sách của
khách hàng.

PROPOSE THE MOST SUITABLE THINGS

PRODUCE CREATIVE IDEAS

LISTEN AND LISTEN

EFFECTIVE COMMUNICATION CAMPAIGN

Chúng tôi làm việc theo 5 tiêu chí vàng và
luôn cố gắng mang đến những Plan và
Campaign tốt nhất cho khách hàng.

BECOME LONG TERM PARTNER

KHÁT KHAO
SÁNG TẠO
FIFTH AVENUE mong muốn đóng góp những ý
tưởng độc đáo, mới mẻ nhưng vẫn đảm bảo
chất lượng sản phẩm cho mỗi khách hàng.
Tạo ra một môi trường, không gian sáng tạo
tốt nhất cho các Creator brainstorm mà
không bị bất kì rào cản hay tác động tiêu cực
nào từ thị trường.

HỖ TRỢ BRANDING
CHO DOANH NGHIỆP
Giúp các doanh nghiệp ở thị trường Việt Nam tiếp cận được
một lượng lớn khách hàng tiềm năng với chi phí hợp lí.
Giúp việc quảng bá thương hiệu trở nên dễ dàng hơn, linh
hoạt hơn và rút ngắn được thời gian tối đa để tiếp cận với
khách hàng.

ĐI ĐẦU TRONG
LĨNH VỰC VIRAL VIDEO
Khi nhắc đến Viral Video, Thái Lan luôn là quốc gia đi đầu với
các ý tưởng rất hay và táo bạo mang đậm tính Viral trên Social
Network hiện tại. Với tiềm năng từ môi trường, Social Network
phát triển mạnh và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng, luôn
muốn thoả sức với đam mê và cống hiến, phát triển ngành Viral
của nước nhà. FIFTH AVENUE hoàn toàn tự tin và cố gắng phát
triển để ngành Viral Việt Nam có thể vươn xa đến tầm quốc tế
và đặc biệt là vị trí hiện tại của Thái Lan.

NHÂN SỰ

WORK
HARD

PLAY
HARD

HAVE
FUN

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của FIFTH AVENUE đa phần là người
trẻ, từ 22 đến 40 tuổi, nhưng đã từng giữ chức vụ Giám đốc,
quản lý về Marketing, kinh doanh, leader tại những tập đoàn,
công ty lớn về tài chính, Agency, Media, truyền thông giải trí,.....
Với nguồn cảm hứng và sự dẫn dắt từ một chuyên gia về Viral
Video, Social Media Advertising, Branding Marketing, FIFTH
AVENUE luôn luôn tìm kiếm và đề xuất với khách hàng các kế
hoạch, chiến dịch truyền thông với hiệu quả tối đa đi kèm ngân
sách hợp lí.

Mr. BẢO ĐỖ
Creative Director

Xuất thân từ lĩnh vực làm phim từ trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội với 1 loạt
các thành tích đáng mơ ước như:
Phim ngắn vào top 20 của Liên Hoan Phim Ong Vàng 2012 ( Phim “Ngày May Mắn" )
Phim tài liệu ngắn được bình chọn và được mời tham dự Liên Hoan Phim Moscow 2015
( Phim “Nghề Không Tuổi" )

Ngoài ra, Mr. Bao Do còn là Cựu Creative Director của Orion Media với rất nhiều cống
hiến cũng như thành tựu đạt được, giúp Orion Media trở thành Agency lớn nhất miền
Bắc về Creative Social Marketing:
Đã thực hiện và launching thành công hơn 80 Viral Video với nhiều Brand khác nhau.
Khởi tạo khoảng 20 chiến dịch Social Video Marketing/1 tháng
Xây dựng chiến dịch Viral Marketing cho các Brand lớn như: VTC, Vingroup, Honda, Vinaphone, Viettel,....

WHAT MAKE US DIFFERENT
WITH OUR SERVICE
FIFTH AVENUE cung cấp cho khách hàng một chiến dịch truyền thông tổng thể
( ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) phù hợp với xu hướng và đặc biệt là tính hiệu
quả cao.
CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG TỔNG THỂ
Production

Truyền thông Social Marketing

TVC

Chiến dịch truyền thông 15 ngày

Viral Video

Fanpage

Corporate Video

KOLs

Chúng tôi lập kế hoạch phân phối cho nội dung cần truyền thông của doanh nghiệp, với mức
budget hợp lý và hiệu quả tối ưu.

Với mạng lưới phân phối nội dung đến từ nền tảng mạng xã hội Facebook với hệ thống Hot Fanpage, người ảnh hưởng
nhỏ (Micro Influencer), Seeding điều hướng và Remarketing bằng Facebook Ads sẽ giúp chiến dịch của doanh nghiệp tạo
được độ phủ rộng rãi, giúp tăng nhận diện thương hiệu cho sản phẩm,dịch vụ của doanh nghiệp.
Chúng tôi giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả thông qua tiêu chí "4 ĐÚNG":

Truyền tải ĐÚNG thông điệp.
Chọn ĐÚNG đối tượng khách hàng.
Xác định ĐÚNG kênh tiếp cận.
Triển khai ĐÚNG phương thức tiếp cận.
Nếu Production nổi bật với các Idea sáng tạo, khác biệt từ Mr. Bao Do thì
FIFTH AVENUE lại nhấn mạnh thêm một lần nữa bởi sự khác biệt từ Chiến dịch
truyền thông 15 ngày.

GIAI ĐOẠN 1 : Booming
(3 ngày đầu)
Lựa chọn kênh truyền thông phù hợp, sản xuất nội dung gồm caption, title cho video
để tối ưu hóa hình thức đăng tải và đưa video lên hệ thống hot fanpage (VD: NEU
Confessions, Troll Game, Theanh28…) nhằm thu về lượng traffic tối đa cho video.

GIAI ĐOẠN 2 : Nuôi Lửa
(3 ngày tiếp theo)
Tiếp tục theo dõi và đẩy thêm traffic cho video:
Nuôi lửa cho video thông qua hình thức Seeding: Tạo các comment dưới các bài post
để đẩy bài viết và củng cố thêm thông điệp mà nhãn hàng muốn truyền tải tới cộng
đồng, share bài trong một số group có nội dung phù hợp
Sử dụng những MI (Người ảnh hưởng nhỏ có tương tác trung bình > 100 tương tác/ bài
viết) viết bài share lại clip, giúp educate người xem rõ hơn về những tính năng nổi trội
của sản phẩm

GIAI ĐOẠN 3 : REMARKETING
(3 ~ 7 ngày tiếp theo)
Sử dụng facebook Ads để chạy video tới các đối tượng là khách hàng mục tiêu của
sản phẩm

SOCIAL LISTENING
(Trong suốt chiến dịch)
Theo dõi, thống kê, đánh giá và có phương án xử lý truyền thông khi cần, đảm bảo
cập nhật thông tin, số liệu liên tục tới nhãn hàng trong suốt quá trình truyền thông

OUR SERVICES
BRANDING MARKETING
Chiến dịch truyền thông tổng thể ( ngắn hạn, trung hạn, dài hạn)
Chiến dịch Social Video Marketing
Thiết kế nhận diện thương hiệu
VIDEO PRODUCTION
Viral Video
TVC
Corporate Video
SOCIAL MEDIA ADVERTISING
Digital Marketing
Truyền thông, Quảng cáo
EVENT MANAGEMENT

“ WHAT ARE YOU
LOOKING FORWARD TO ???
COME AND SEE ...”
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