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• Chào mừng Quý Khách hàng, đối tác đã đến với Công ty CP Tổ chức sự kiện MTD  

(MTD). Với những dòng chữ đầu đầu tiên, xin được kính chúc Quý khách hàng, đối tác 

sức khỏe và mọi sự thành công và hạnh phúc! 

• Hồ sơ giới thiệu công ty CP Tổ chức sự kiện MTD được viết, sắp xếp và hình                            

thành dự trên những thành tựu thực tế của MTD trong suốt những năm làm việc  với sự 

chắt lọc và tận tâm trong mọi công việc.  

        Với phương trâm luôn học hỏi và luôn cố gắng trong mọi bước đi công việc 

        MTD luôn mong muốn lắng nghe sự đóng góp, chia sẻ chân thành để mọi  

                          công việc được phát triển tiến lên ngày một tốt hơn. 

        MTD xin trân trọng cám ơn Quý khách hàng, đối tác đang từng bước khám  

                          phá, theo dõi hành trình tự sự của MTD và ghi nhận sự hợp tác đáng trân 

        trọng của tất cả các bên trong thành công luôn được mong đợi...  
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• Hình thành từ 2008, Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, thăng trầm cùng 

thời gian thì tháng 7 năm 2017 công ty CP tổ chức sự kiện  MTD chính thức được 

thay đổi đến hiện tại như sau :  

    - Công ty CP Tổ chức sự kiện MTD – MTD Event  

  - MSDN : 0107960651 

  - VP chính : Số 16/15 Phố Hương Viên – Q Hai Bà Trưng – HN  

  - Xưởng SX và VP kho : Số 2/346 Vĩnh Hưng – Hoàng Mai – HN  

  - Đại diện pháp luật : Mr Trương Quang Dũng – giám đốc công ty 

  - Tk ngân hàng : 0011004358719 tại Vietcombank – CN SGD Hà Nội  

  - Hotline : 0243 9999 246 -  096 9669 246  

  - Email; mtdjsc@gmail.com ; web : www.mtd.com.vn;  

  - FB: /ctytochucsukienmtd ; youtube: /tochucsukienmtd ;   
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 Với thế mạnh chuyên về hoạt động kinh doanh tổ chức sự kiện, MTD 

tự hào là đơn vị thực hiện trực triếp từ sản xuất thi công thiết bị sự kiện và kịch 

bản đến nội dung sự kiện và nhân sự sự kiện. Được bao gồm các lộ trình kế 

hoạch như sau:  

 - Thông tin khách hàng, tư vấn, tham vấn, nhu cầu mục tiêu, 

 - Xây dựng kế hoạch khung, báo giá khung, kịch bản khung, thiết kế bối 

 cảnh khu vực. Ý tưởng chương trình , gửi khách hàng đề xuất. 

 - Tư vấn khách hàng, xây dựng chi tiết và thiết kế các hạng mục  

 - Triển khai hợp đồng, kịch bản chính, triển khai sự kiện chính. 

 - Kết thúc sự kiện, đánh giá chất lượng, tiếp thu ý kiến khách hàng, 

 báo cáo sau sự kiện và hoàn thiện sau chương trình.  

Hotline 
24/24  

Dịch vụ 
khách hàng  

Triển khai 
sự kiện 
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 Tự hào là đơn vị tiên phong và sắp xếp hoạt động tổ chức sự kiện được 

lập trình và logic để hiện thực hóa các công việc và tiếp cận khách hàng được tốt 

nhất được chia thành 4 nhóm ngành nghề tổ chức sự kiện phát triển kết nối và 

phát huy đúng sở trường, công việc và thế mạnh hoạt động kinh doanh như sau:   

Lễ Khai 

trương – 

khánh thành 

Lễ Khởi công 

– động thổ 

Hội nghị - hội 

thảo – mở bán 

BĐS và giới 

thiệu SPM 

Dịch vụ 

Roadshow 

chuyên 

nghiệp 

 https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn 

https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn
https://www.youtube.com/watch?v=fvF8ZJeJPKY&list=PL0pc9lsCV34L_UACGI4uX8VQnXrjcZGRn


6 

 Năm 2012 MTD đánh dấu 1 mốc quan trọng khi định hướng chuẩn nghề 

nghiệp “tự xây dựng cho mình” các hoạt động digital marketing  được hình thành từ 

rất sớm và liên tục đến tận ngày nay nhằm mục đích phủ rộng đến từng đối tượng 

khách hàng và luôn update thông tin sự kiện, nội dung, các hoạt động, hình ảnh và 

video sự kiện… qua hotline & zalo  096 9669 246 ; www.mtd.com.vn ; fb &youtube : 

tochucsukienmtd ; ….  
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Với ngành nghề chính là tổ chức 

 sự kiện lễ khai trương –  

khánh thành , MTD hiểu rằng  

mỗi sự kiện đi qua là 1  

khởi đầu kinh doanh  

mới cho mọi đối tác , 

chính vì vậy MTD tự hào  

là đối tác chính thức, lâu năm 

của rất nhiều nhãn hàng, nhãn  

hiệu và shop trên toàn quốc. Với nhiều  

chủ đề, ngành nghề, phong cách và hình 

thức khác nhau, không làm MTD lùi bước với 

các sự kiện là ngân hàng, bán lẻ và dịch vụ. 
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 Không dừng lại với đủ loại  

     ngành nghề do khách hàng. MTD   

cung ứng chuỗi và các hoạt  

động tổ chức sự kiện kinh  

doanh  triển khai như 

 tổ chức lễ khai trương  

các trung tâm điện máy, spa,  

hiệu thuốc, showroom thời trang,  

máy tính, điện thoại, cầm đồ … 

Với phương châm nhu cầu do khách hàng,  

Người quyết định do khách hàng  MTD luôn  

làm tốt nhất có thể  và thể hiện bản lĩnh trước 

 mọi yêu cầu của từng Quý khách hàng 
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 Lễ Khai trương và Lễ Khánh thành được thực hiện 

cùng một khái niệm nhưng nó được thể hiện 

với tầm vĩ mỗ lớn hơn, đông người hơn,  

nhiều hoạt động hơn như: 

 khánh thành Cầu đường,  

trường học,nhà mày,  

Tòa nhà các trụ sợ  

Công ty .  
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Lễ Khánh thành được tổ chức trang trọng theo 

các nghi thức và sự sắp xếp có tiêu chuẩn 

cao , đòi hỏi sự tỷ mỉ và tính thẩm mỹ  

Với các sáng tạo theo chủ để  

của buổi lễ MTD tự tin  

có thể làm được tất cả  

nội dung khi  

khách hàng  

yêu cầu 
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 Lễ Khởi công - Động thổ là lễ xây dựng 1 công 

trình lớn tiêu biểu có thể là nhà máy,  

chung cư, cầu đường, trường học,  

bệnh viện … thường được tổ chức 

với khởi công chính thống và  

có phong cách của CDT 

tạo nên điểm nhấn  

cho mỗi sự  

kiện 
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MTD đã được tổ chức các sự kiện Lễ Khởi Công  

Động thổ theo nhiều nghĩ lễ từ xây dựng 

nhà Tổ - Chùa ; xây dựng cầu đường. 

nhà máy, KCN, chung cư 

theo phong cách Hàn Quốc 

Nhật bản… theo làn sóng  

đầu tư mạnh mẽ  

từ nước ngoài  

vào VN 
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1 trong các sự kiện tiêu biểu  

năm 2019 -2020 được MTD thực  

Hiện đã đưa tin dài trong nhiều  

tháng và được khách hàng  

đánh giá tốt trong suốt 

 quá trình triển khai dự án 

Lễ Khởi động Hệ thống làm sạch  

nước thải sông Tô Lịch tại Hà nội  

Dự án được lên kết bởi CP Việt Nam và  

Tổ chức phí CP Nhật Bản Tài trợ miễn phí 

 cho TP Hà Nội. Sự kiện được thực hiện trong 

2 ngày với 300 khách mời và gần 60 báo đài 

đưa tin và làm ngoài trời.    
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Hội nghị - Hội thảo được sắp xếp tùy theo nhu cầu và 

sở thích của mỗi công ty và sản phẩm, được 

quyết định tính quy mô và giá trị đầu tư  

cho mỗi sự kiện và được thực hiện 

Với số lượng khách mới lớn  

Và kết hơp giữa hội nghị  

+ tiệc + giới thiệu SPM   
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Hội nghị khách hàng là sự kiện thường niên  

được các nhà sản xuất tổ chức cho các  

nhà phân phối bán lẻ như để tri ân KH 

có các nội dung đổi mới kết hợp tiệc  

chiêu đãi cùng nhiều hình  

thức mới lạ và theo quy  

mô của mỗi buổi  

tiệc được lựa  

chọn  

kỹ.  
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Ngày nay, nhu cầu đầu tư mua BĐS tại khắp các 

 tỉnh thành và MTD cũng theo trào lưu đó tổ  

chức LMB thường sẽ tùy vào giá trị 

 BĐS xây dựng sự kiện sao cho 

 phù hợp và nổi bật các  

Đặc tính của SP BĐS. 

Và quan trọng  

Là chốt đơn.  
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Mở bán hoặc ra mắt SP mới. MTD tự hào được  

thực hiện và trực tiếp ra mắt các dòng  

SP điện máy, điện thoại mới, của nhiều  

hãng nổi tiếng tại VN với  

nhiều ý tưởng và nội dung  

phong phú phù hợp  

với mọi loại  

ngân sách 
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Tổ chức lễ kỷ niệm công ty,  

ngày thành lập, 

 tiệc sinh nhật VIP,  

các lễ ký kết và đón các  

đoàn khách ngoại giao 

sự kiện được tổ chức  

với sự đầu bài bản  

và cân nhắc trong từng nội dung 

tạo cho mỗi sự kiện là điểm nhấn  

dấu ấn thành công  
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Với các hoạt động chính thì những 

Sự kiện thiếu nhi, ngày hội gia đình 

hoặc các ngày  lễ như : 8/3.  

1/6. 20/10.  Trung thu.  

Tết tây và tết âm lịch.  

MTD cũng kết hợp để tổ  

chức các  sự kiện dành cho các 

tập thể, công ty, chung cư cư dân các  

KĐT, tòa nhà tại nhiều khu vực. 
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Quảng cáo roadshow – MTD tự hào là 

đơn vị quảng cáo bằng xe đạp và  

trực tiếp có xe đạp thuộc top  

 của miền bắc. Với hình 

Ảnh deco và trang trí sản  

xuất chuyên nghiệp từ PG  

đến đồng phục nhân sự và  

kế hoạch sự kiện và chi phí hợp 

lý sẽ nâng cao tính hiểu quả 
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Lên ý tưởng, nội dung deco, thiết 

kế trang trí, pháp lý lộ trình và  

sản xuất đồng phục theo  

phong cách dịch  vụ của sản  

từng phẩm .... 

ưu thê vượt trội về chất  

lượng và tính hiệu quả của  

roadshow do MTD triển khai 

sẽ làm quý khách hàng hài lòng.  
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Các kiểu dáng, các chủng loại xe  

Hình thức xe , PG quảng cáo 

Sẽ gây được mọi ấn tượng  

Khi là đại diện cho mỗi  

Sản phẩm dịch vụ  

đưa đến mỗi khách hàng 

MTD tự hào là đơn vị luôn 

 chú trọng tính pháp lý sự kiện khi 

đến 90% roadshow đều có giấy phép 

theo đúng luật quảng cáo.  
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Quảng cáo roadshow 

Từ xe đạp, xe máy, mui trần,  

Audi Q5, jeep, limo….  

Xe 16 chỗ, tải 1 tấn, 2 tấn,  

Xe 45 chỗ ….. 

và tùy theo số lượng xe  

khách hàng yêu cầu. 
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MTD cung cấp nhân sự là các vũ đoàn 

nhạc vũ dân tộc từ : Múa lân , múa rồng, 

múa trống, các loại múa sen, múa quạt 

và các điệu múa của các nước như  

Hàn quốc, Trung quốc, Nhật bản,  

 các nhạc cụ truyền thống  

dân tộc  Việt Nam  
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MTD còn cung cấp các sự kiện  

mang tính thời đại phù hợp với  

các sự kiện trẻ, sôi động trẻ trung  

như vũ đoàn canavan, DJ,  

múa Led, múa tương tác 

band nhạc, casy trẻ 

vũ công múa  

hiện đại.  



26 

Tùy theo mỗi 1 sự kiện và CĐT – MTD 

cung cấp dịch vụ người nổi tiếng  

tham dự sự kiện (kols) 

theo chủ đề thịnh hành 
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Kols có thể là diễn viên, casy các dòng 

nhạc hoặc người mẫu … 

có nhiều trạng thái hợp tác 

của sự kiện hoặc checkin  

hoặc hát, tham dự, theo  

mỗi nhu cầu của CDT 
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Thêm vào các hoạt động bổ trợ  

cho các chi tiết của mỗi sự kiện  

MTD triển khai cung ứng  

setup trọn gói các loại  

tiệc trà, tiệc ngọt, tiệc nhẹ 

rựu vang, samplanh. 

thức ăn nhanh và theo mỗi nhu cầu 
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Mỗi set tiệc là một nhu cầu  

khác nhau của mỗi khách hàng 

và sở thích đó được MTD  

thực hiện theo đúng yêu  

cầu của chủ nhân sự kiện   
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Mỗi sự kiện là 1 ý tưởng  

1 nội dung khác nhau để  

người trải nghiệm dịch  

vụ được tận hưởng  

sự khác lạ trong từng dịch 

 vụ của MTD 
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Thiết kế bối cảnh, cổng chào, 

mô hình sản phẩm  

khu vực checkin chụp hình,  

tiểu cảnh, sẽ làm đặc sắc  

thêm mỗi sự kiện. 
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Hơn 10 năm qua. MTD không ngừng tự hào và cảm giác được Quý 

khách hàng tin yêu sử dụng dịch vụ thường xuyên và luôn nhớ có 

MTD đơn vị tổ chức sự kiện thích hợp với mọi nhu cầu của Quý Khách 

hàng. Để khẳng định điều đó chính là các kênh thông tin được MTD 

công bố sẽ luôn update các sự kiện và đối tác khách hàng của MTD. 

 

Và hơn hết là những chuỗi dịch vụ của MTD luôn làm hài lòng quý 

khách hàng thân thiết và đến nay Công ty CP tổ chức sự kiện MTD đã 

ký hợp đồng nguyên tắc sự dụng dịch vụ theo năm của rất nhiều đối 

tác, bạn hàng.   

 

Luôn lắng nghe, luôn đáp ứng, luôn học tập và phát triển để MTD bền vững . 
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-  Với những hình ảnh và sự trình bày sơ bộ về MTD. 

Rất mong rằng MTD đã đưa đến Quý khách hàng những thông 

tin nghề nghiệp cần thiết, để Quý khách hàng có thể cân nhắc 

lựa chọn các dịch vụ của MTD . 

 - Ước mong trong tương lai không xa, MTD sẽ được 

Quý khách hàng dõi theo, sử dụng dịch vụ để làm hài lòng Quý 

khách hàng. 

                Đại diện MTD  

 

     Trương Quang Dũng  
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