


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & SỰ KIỆN 

NGỌC NAM

Satisfied from A to ZSatisfied from A to Z



Tên công ty: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & SỰ KIỆN NGỌC NAM

Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: NGỌC NAM EVENT AND SERVICE  

COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: NGOC NAM EVENT CO.,LTD

MST: 0107733627

Người đại diện: PHẠM MINH TUẤN - Giám đốc
Địa chỉ: P. 209 sảnh thương mại Tòa A3, An Bình City, 232 Phạm Văn 

Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0903.255.088
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GIỚI THIỆU

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TY TIỂU BIỂU

NĂNG LỰC MÁY MÓC

QUY TRÌNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN

THÔNG TIN PHÁP LÝ

VỀ CHÚNG TÔI

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
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CƠ SỞ PHÁP LÝ
Satisfied from A to ZSatisfied from A to Z

Là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện tại Tp. Hà Nội. Với hơn 5 năm trong ngành tổ chức sự kiện, sở hữu đội ngũ nhân sự với hơn 
45 nhân viên trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động … Công ty tổ chức sự kiện NGỌC NAM sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp của 
quý đối tác khi tìm đến các dịch vụ của chúng tôi.

Qua hàng ngàn sự kiện lớn nhỏ trên phạm vi toàn quốc được thực hiện trong suốt 5 năm, đội ngũ nhân sự của công ty sự kiện NGỌC NAM 
luôn có được những bí quyết vàng để đảm bảo mỗi event luôn có những sáng tạo mới mẻ, thu hút và chạy theo quỹ đạo đã được định 
sẵn. Chính vì những lý do trên đã giúp công ty sự kiện NGỌC NAM trở thành là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tổ chức sự 
kiện trên toàn quốc.
 
Với 5 năm kinh nghiệm, Công ty sự kiện NGỌC NAM từng đảm nhận và tổ chức thành công nhiều sự kiện quy mô lớn từ hàng trăm đến 
hàng nghìn người. Tổ chức đa dạng các loại sự kiện như: Sự kiện ra mắt sản phẩm mới, giới thiệu dịch vụ, sự kiện họp báo, các hoạt động 
thông cáo báo chí, các sự kiện nhằm mục đích gây quỹ, chương trình từ thiện, sự kiện triễn lãm, tổ chức trưng bày sản phẩm tại điểm bán 
hàng, các lễ hội, liên hoan, lễ kỉ niệm, sự kiện khai trương, khánh thành, các buổi hội thảo, hội nghị thảo luận, các sự kiện team building, 
các hoạt động trải nghiệm, Roadshow,...

Dù tổ chức bất kỳ một sự kiện nào thì công ty tổ chức sự kiện NGỌC NAM vẫn luôn đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu khắt khe của khách 
hàng về quy mô, thiết bị, ý tưởng, nội dung, kinh phí tổ chức… Đối với công ty sự kiện NGỌC NAM thì sự hài lòng của chủ doanh nghiệp và 
người tham dự chính là giá trị khác biệt công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp NGỌC NAM mang đến trong mỗi event.

GIỚI THIỆU
Satisfied from A to ZSatisfied from A to Z
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
CÔNG TY TIỂU BIỂU

Satisfied from A to ZSatisfied from A to Z

TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
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MÁY
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IN 
ỐP 
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IN 
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QUAY 
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QUAY 
HẬU KỲ
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2D
THIẾT KẾ 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Satisfied from A to ZSatisfied from A to Z
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KỊP THỜI - NHANH CHÓNG UY TÍN - CHẤT LƯỢNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

Đội ngũ tư vấn nhiệt tình, luôn kịp thời liên 
hệ với khách hàng trong vòng 30’ kể từ khi 
khách hàng để lại thông tin. Dịch vụ đáp 
ứng mọi yêu cầu về thời gian của khách 
hàng.

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức thành công các sự kiện lớn và vừa khắp 
các tỉnh thành, đội ngũ nhân viên của NGỌC NAM là những chuyên viên giỏi với nhiều năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, PR, Marketing và xây dựng thương hiệu. Khách hàng, đối tác 
của chúng tôi là những doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

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 khách 
hàng sử dụng.

Chúng tôi hiểu rằng, nghệ thuật phải luôn 
không ngừng sáng tạo, sáng tạo là yếu 
tố nền tảng tạo dựng thành công, tạo 
nên thương hiệu riêng của NGỌC NAM.

VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN 
CHÚNG TÔI?

Satisfied from A to ZSatisfied from A to Z               LUÔN ĐÒI HỎI
SỰ HOÀN HẢO VỀ CHẤT LƯỢNG
VÀ SỰ HẤP DẪN
MANG ĐẾN CHO CÁC SỰ KIỆN

Năm 2025, trở thành một công ty đầu ngành trong lĩnh vực: 
Tổ chức sự kiện, PR, cung cấp nhân sự, giấy phép sự kiện, gói 
dịch vụ quảng cáo. Mở rộng chi nhánh ra các tỉnh, thành 
phố lớn trên toàn quốc với hệ thống nhân bản khoa học, 
logic, chất lượng chuyên môn cao….

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Luôn uy tín, công bằng, thực hiện đúng cam kết về dịch vụ 
mà NGỌC NAM cung cấp.
Là đơn vị truyền thông đa phương tiện, chuyên cung cấp 
các giải pháp truyền thông trọn gói hỗ trợ các doanh 
nghiệp: Tạo lực đẩy thương hiệu, xúc tiến thương mại, hội 
nhập nhanh và bền vững với nền kinh tế thế giới.
Đội ngũ nhân viên được đào tạo chất lượng về chuyên môn 
và luôn luôn có trách nhiệm với công việc. Sử dụng những 
thiết bị công nghệ tốt nhất để đem lại sự hài lòng đối với 
khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, cải tiến liên tục, 
sáng tạo không ngừng, nhiệt tình, tận tâm, lắng 
nghe, chia sẻ, bài bản,.... Môi trường làm việc 
đoàn kết, sẻ chia, tôn trọng cá nhân, trao cơ hội 
gặt thành công. Đồng hành, liên kết, chia sẻ lợi ích 
lâu dài. Tuân thủ pháp luật, thông tin minh bạch.

VỀ CHÚNG TÔI
Satisfied from A to ZSatisfied from A to Z
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TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI, PHONG PHÚ CÓ THỂ ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện tại Việt Nam, công ty tổ chức sự kiện NGỌC NAM sở 

hữu hệ thống trang thiết bị sự kiện chất lượng, hiện đại, luôn được kiểm tra, thay mới, cập nhật thường 

xuyên các thiết bị tân tiến nhất, đáp ứng nhu cầu đa dạng cho các sự kiện trong nhà, ngoài trời, các 

buổi hội họp, tiệc liên hoan hay chương trình biểu diễn… 

Với sự am hiểu tường tận từng thiết bị dù là nhỏ nhất, công ty tổ chức sự kiện NGỌC NAM luôn tư vấn 

và lựa chọn cho khách hàng những thiết bị có tính năng, công suất phù hợp với từng không gian, đảm 

bảo tiết kiệm chi phí cũng như đem tới hiệu ứng tốt nhất cho mỗi sự kiện.
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THÀNH CÔNG CỦA NGỌC NAM 
ĐƯỢC ĐO BẰNG

NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC 
CỦA KHÁCH HÀNG

QUA MỖI SẢN PHẨM MÀ CHÚNG TÔI THỰC HIỆN

• Sự kiện khai trương mở bán Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3

• Sự kiện khai trương mở bán Sun Grand City 

• Sự kiện khai trương mở bán TNG Group

• Sự kiện khai trương Vietjet Air chi nhánh Hai Bà Trưng

• Sự kiện khai trương Vietjet Air chi nhánh Đống Đa

• Sự kiện ra mắt xe thương hiệu việt Vinfast

• Sự kiện ra mắt xe điện Vinfast VF8

• Đại nhạc hội Tiger the remix

• Yamaha “New me, Discover”

• Khai mạc liên hoan du lịch biển Nha Trang

• Lễ hội bóng đá biển Huda Đà Nẵng

• Hội thảo Banking Tech VIETNAM 

• “Hành trình tỏa sáng” Vietinbank

• Roadshow car Vinfast 

• Sự kiện khai trương Vincom Center Trần Duy Hưng

• Sự kiện tri ân khách hàng Manulife 

• Đêm tiệc Lavender by Chang

• Gala dinner Kamel Group

• Roadshow Vua Nệm

• Và rất nhiều dự án khác, …

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Satisfied from A to ZSatisfied from A to Z
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KHÔNG PHẢI MỘT CÔNG TY LỚN
NHƯNG CHÚNG TÔI

CÓ NHỮNG KHÁCH HÀNG LỚN
Hơn 300+ khách hàng thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề. 

Bạn có thể thấy khách hàng của chúng tôi hiện diện khắp nơi!

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

T
Satisfied from A to ZSatisfied from A to Z

070301 05

0402 06

QUY TRÌNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Satisfied from A to ZSatisfied from A to Z
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Địa chỉ: P. 209 sảnh thương mại Tòa A3, An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0903.255.088

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & SỰ KIỆN 

NGỌC NAM
Satisfied from A to ZSatisfied from A to Z

THÀNH CÔNG CỦA NGỌC NAM ĐƯỢC ĐO BẰNG

NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC CỦA KHÁCH HÀNG

QUA MỖI SẢN PHẨM MÀ CHÚNG TÔI THỰC HIỆN


