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THƯ NGỎ

Kính gửi Quý khách hàng!

Mong muốn của mỗi cá nhân hay doanh nghiệp đó là đều muốn có được 
Thành công & Hạnh phúc cho mình. Và một triết lý kinh doanh được tạo trên 
cơ sở thuyết nhân quả, nếu dồn hết Tâm Trí Lực để mang Thành công & Hạnh 
phúc đến với cộng đồng, thì chúng ta cũng có được Thành công & Hạnh phúc 
cho chính mình. Một Doanh nghiệp được thành lập mang tên theo đúng Triết 
lý kinh doanh trên: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRỢ TẠO THÀNH CÔNG & HẠNH 
PHÚC – OHSHO được chính thức thành lập vào một ngày đẹp và rất đặc biệt 
12.12.12 (12.12.2012) với lĩnh vực hoạt động: tổ chức các sự kiện truyền thống 
và đặc biệt: sáng tạo các sản phẩm, tổ chức các sự kiện tăng cường giao lưu, 
gắn kết, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tổ chức các sự kiện cộng 
đồng; Tư vấn và tổ chức Truyền thông; Thiết kế ấn phẩm, quà tặng vv...

Mặc dù còn khá trẻ nhưng OHSHO đã tổ chức thành công rất nhiều sự kiện cho 
doanh nghiệp và cộng đồng với quy mô hàng trăm đến ngàn người tham dự 
tại các địa điểm lớn như Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Trung Tâm Triển 
Lãm Giảng Võ, Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô; Nhà hát lớn Hà Nội, Câu lạc bộ 
Mỹ (American Club), Viện Dầu khí, Sân Vận động Bộ Công An, Sân Vận động 
Phòng không Không quân, Nhà thi đấu thể thao Quận Cầu Giấy, Ecopark vv …

Bí quyết đem lại thành công cho chúng tôi, bên cạnh đội ngũ nhân sự tâm 
huyết, trách nhiệm, giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chính là phát huy 
tính SÁNG TẠO – ĐỘC LẠ – HỮU HIỆU, đặc biệt quan tâm tìm hiểu các đặc trưng 
văn hoá của mỗi doanh nghiệp để có thể tư vấn xây dựng nên những ý tưởng 
kịch bản sáng tạo, ý nghĩa, thuyết phục nhất. Nhờ sự tín nhiệm có được sau 
mỗi sự kiện thành công mà OHSHO đã trở thành nhà tổ chức sự kiện thường 
xuyên cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam – Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam, hàng năm đóng góp tới gần 1/3 ngân 
sách và GDP của cả nước, cùng sự kiện cho nhiều ngân hàng, các doanh nghiệp 
lớn. Chúng tôi tự tin rằng với chất lượng, dịch vụ đáp ứng được yêu cầu cao của 
các đơn vị trong ngành Dầu khí Ngân hàng thì OHSHO cũng sẽ đáp ứng tốt các 
yêu cầu tổ chức sự kiện của tất cả các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực.

Bằng uy tín và sự chuyên nghiệp của mình, chúng tôi cam kết sẽ góp phần 
mang lại cho quý vị những sự kiện trang trọng, hoàn hảo và những hoạt động 
giao lưu văn hóa ý nghĩa, gắn kết giúp có được những trải nghiệm tràn đầy sự 
hứng khởi mà quý vị và các đồng sự sẽ không thể nào quên.

Xin chân thành cảm ơn !



Đến năm 2020 trở thành một 
trong những Công ty hàng đầu 
trong việc cung cấp các sản 
phẩm, dịch vụ có tính văn hóa, trí 
tuệ, tạo sự gắn kết cao, giúp đem 
lại Thành công & Hạnh phúc cho 
doanh nghiệp, cộng đồng.

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ 
có tính văn hóa, trí tuệ cao, tạo 
sự gắn kết, đem lại thành công & 
hạnh phúc cho cộng đồng.

Xây dựng một đội ngũ nhân sự 
chuyên nghiệp, đem thành công 
& hạnh phúc cho cộng đồng để 
đem lại sự phát triển bền vững 
của Công ty và gia tăng giá trị cổ 
đông

Cống hiến Công ty: Tận tâm - Tận 
lực - Tận trung.

Thực thi công việc: Trách nhiệm - 
Sáng tạo - Hiệu quả.

Quan hệ nội bộ: Thấu hiểu - Gắn 
kết - Sẻ chia.

Sản phẩm & dịch vụ: Trí tuệ - Độc 
lạ - Chuyên nghiệp.

Khách hàng là trọng tâm: Lắng 
nghe - Hợp tác - Phát triển.

TẦM NHÌN SỨ MỆNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI



NHỮNG CỘT MỐC NỔI BẬT

12/12/2012 
THÀNH LẬP CÔNG TY

2013 
TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 CHO NGÂN HÀNG PVCOMBANK

2014  
KÝ KẾT HỢP TÁC, TỔ CHỨC SỰ KIỆN

 CHO TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ 
VÀ 

CÁC TỔNG CÔNG TY
CÔNG TY TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ

2015
 TIẾP TỤC HỢP TÁC TỔ CHỨC NHIỀU SỰ KIỆN LỚN

 CHO TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
 VÀ 

CÁC TỔNG CÔNG TY 
CÔNG TY TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ

MỞ RỘNG TỔ CHỨC CÁC GIẢI ĐÁ BÓNG, TENNIS 
NHƯ BANK LEAGUE OPEN, CÚP MÙA XUÂN, CÚP HỒ GƯƠM.

2016
MỞ RỘNG CÁC ĐỐI TÁC

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
CHO TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VÀ DỊCH VỤ MOBIFONE

TỔ CHỨC VÀ KÝ KẾT HỢP TÁC NĂM 2017
 VỚI CÔNG TY XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIETLOTT



LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. GAMESHOW

2. GIẢI BÓNG ĐÁ

3. TEAMBUILDING

4. TỔ CHỨC SỰ KIỆN

5. DỊCH VỤ SỰ KIỆN

6. QUÀ TẶNG

7. THIẾT KẾ ĐỒ HỌA



GAMESHOW
HÀNH TRÌNH 

TRÍ TUỆ & VĂN HÓA



HÀNH TRÌNH  TRÍ TUỆ & VĂN HÓA
Một Gameshow thể hiện trí tuệ & văn hóa.
Một Sân chơi giao lưu vô cùng bổ ích.  
Một công cụ tuyên truyền cực kì hữu hiệu.

Một sân chơi tổ chức online, qua cầu truyền 
hình nên xóa mọi khoảng cách, thuận tiện 
tổ chức quy mô rộng, tăng sự lan tỏa, tiết 
kiệm chi phí.

Đó chính là “Hành trình Trí tuệ & Văn hóa”: 
Một chương trình có thể áp dụng được với 
rất nhiều Doanh Nghiệp, nhưng ở mỗi một 
Doanh nghiệp chương trình lại mang một 
màu sắc khác nhau, một đặc trưng khác 
nhau, hoàn toàn là nét riêng biệt của từng 
Doanh nghiệp.



GIẢI BÓNG ĐÁ
BANK LEAGUE OPEN



BANK LEAGUE OPEN

Nhu cầu rèn luyện sức khỏa, tăng cường giao lưu gắn kết trong 
doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp đang ngày càng được coi 
trọng.
Sân chơi thể thao, đặc biệt bóng đá đang ngày càng phát triển. Rất 
nhiều giải bóng đã được tổ chức, có những bản sắc riêng, nhưng chưa 
từng có một giải nào như Giải Bóng đá Bank League Open do OHSHO 
sáng lập và tổ chức, những đặc trưng đó là:
Phương thức đá lượt đi, lượt về như V-League, vì thế không có áp lực 
loại khỏi giải, tất cả các đội đều đều được giao đấu với nhau để tăng 
cường cọ sát.
Giải diễn ra mỗi tuần một lượt, có thể ví như 1 buổi luyện tập/giao 
hữu, vì thế giảm chi phí thuê sân riêng, mất công tìm đối tác đá giao 
hữu hàng tuần, giúp tập hợp được đầy đủ các cầu thủ và đảm bảo 
chất lượng thi đấu.      Đặc biệt Giải có 2 hệ thống là giải thành tích và giải fairplay có giá trị 
bằng nhau. Với giải thành tích, tất cả các đội tham gia đều có giải 
thưởng, kể cả kết thúc Giải ở vị trí cuối cùng (trên Thế giới cũng chưa 
từng có Giải như vậy). Với giải fairplay, các đội ở mức chuyên môn 
trung bình dễ phấn đấu khi tham gia thành phần nhiều cán bộ, lãnh 
đạo và thi đấu fairplay (ít thẻ vàng, thẻ đó, cổ động viên đông đảo, 
nhiệt tình vv…).
Và với sự bảo trợ truyền thông của Công ty cổ phần Truyền thông 
Bóng đá Việt Nam - VFM (đơn vị chủ quản 2 kênh Bóng đá TV và Thể 
thao TV) sẽ cùng với Thời báo Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng, hệ 
thống biển hiệu tại sân vv… sẽ tạo cơ hội lớn cho các đơn vị quảng bá 
thương hiệu đến với cộng đồng.



TEAMBUILDING



TEAMBUILDING
Những năm gần đây Teambuilding trở thành một trong những 
loại hình du lịch thu hút được đông đảo khách tham gia.Các 
doanh nghiệp luôn hướng tới loại hình du lịch này nhằm mục 
đích kết nối các thành viên trong doanh nghiệp. Đến với Team-
building bạn không chỉ được tham gia một chuyến du lịch đơn 
thuần mà còn được tham gia các trò chơi theo nhóm. Qua đó, bạn 
được trải nghiệm và khám phá những giá trị cuộc sống.

Teambuilding là hoạt động có thể tổ chức ở tất cả mọi nơi như: 
bãi biển,khu vực sông nước, núi non, sân chơi rộng,trong rừng 
hay trong nhà...

Và bạn có thể kết hợp Teambuilding với các hoạt động du lịch, 
tham quan,tổng kết cuối năm, các chương trình đào tạo, hội nghị 
kinh doanh,... tùy theo mục đích và nhu cầu của chương trình mà 
bạn muốn.



MỘT SỐ SỰ KIỆN NỔI BẬT



MERCEDES BENZ VIETNAM STAR AUTOMOBILE - WEEKEND OUTING 
Ngày 24/06/2017
Địa điểm: 386 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội



NGÀY HỘI GIA ĐÌNH PVEP
Ngày 13/05/2017
Địa điểm: Công viên Yên Sở - Hà Nội



NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VIETLOTT 2016 - VIETLOTT’S FAMILY DAY
Ngày  03/12/2016
Địa điểm: HimLam Palace



LỄ KỈ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
Ngày  01/12/2016
Địa điểm: Viện Dầu khí 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội



HỘI THAO NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM 2016
Ngày  26 - 27/11/2016
Địa điểm: Nhà thi đấu quận Cầu Giấy



Ngày 17 - 18/04/2016
Địa điểm: Emeralda Resort

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE
CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 4



CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHAI TRƯƠNG, TẤT NIÊN
Khai trương cửa hàng Canifa Aeon Long Biên (2016)
Tất niên Vietcombank chi nhánh Hà Tây (2016)



CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN, HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG
Tri Ân khách hàng MBS "Giai điệu mùa thu" (2015)
Hội nghị khách hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tây (2016)



ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO
Đối tác: Tập đoàn Dầu khí, Đoàn thanh niên Tập đoàn Đoàn Dầu khí, 

Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam.  

Ngày hội Văn hóa thể thao 
Tổng công ty Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam 2016

Ngày hội Văn hóa thể thao
Thanh niên Dầu khí khu vực miền Bắc 2014

Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ VIII
Đại hội Thể Thao ngành Dầu khí 2015

PVI Hội thao kỉ niệm 20 năm PVI Hội thao kỉ niệm 20 năm



Ngày 26/12/2015
Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN DỆT MAY VN
VÀ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG



ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2015  
Ngày 14 - 15 /10/2015
Địa điểm: Khu biệt thự Tây Hồ - 8 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội



Ngày 
Nhà hát u ơ Số T háng Quận ống Hà 

HỘI DIỄN "TIẾNG HÁT NHỮNG NGƯỜI ĐI TÌM LỬA"
LẦN THỨ V NGÀNH DẦU KHÍ



DẠ HỘI THANH NIÊN BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
Ngày 

T ông Tr  



CHƯƠNG TRÌNH  TRUNG THU
Vui hội Trung Thu Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (2014 )
Ngày hội Trăng Rằm Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (2015)
Ngày hội Gia Đình PVPower Tổng Công ty Điện Lực Dầu khí Việt Nam (2016)



CHUỖI SỰ KIỆN THUỘC NGÂN HÀNG PVCOMBANK

PVc
T c

Ngà V c



CHUỖI SỰ KIỆN THUỘC NGÂN HÀNG PVCOMBANK

Táo Quân PVcomBank 2014 Tìm hiểu chiến lược PVcomBank 2014



CHUỖI SỰ KIỆN THUỘC NGÂN HÀNG PVCOMBANK

Ngày hội ẩm thực PVcomBank 2015 
Chào mừng 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ

Ngày hội văn hóa PVcomBank 2014
1 năm hợp nhất PVcomBank

Ngày hội văn hóa PVcomBank 01/10/2015  



DỊCH VỤ SỰ KIỆN



CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ SỰ KIỆN
Cung cấp âm thanh, ánh sáng, sân khấu. 
Cung cấp bàn ghế sự kiện, hội nghị, hội thảo. 
Cung cấp cổng hơi, rối hơi, nhà hơi, khinh khí cầu. 
Cho thuê dù tròn, dù che, dù tổ chức sự kiện, dù Resort.  
Dịch vụ xe hoa – xe du lịch, sự kiện ….

CUNG CẤP NHÂN SỰ SỰ KIỆN 
Cung cấp nhóm múa, nhóm nhảy, nhóm nhạc, ban nhạc. 
Cung cấp người mẫu, Pg, Pb…  
Cung cấp Mc, hoạt náo viên.
Cung cấp nhóm Cheer leading, Aerobic, Ảo thuật gia.



QUÀ TẶNG



Cung cấp các sản phẩm quà tặng sự kiện – lễ hội: kỷ 
niệm chương, biểu trưng – cúp pha lê, huy hiệu, ....   

Cung cấp sản phẩm quà tặng doanh nghiệp – quà tặng 
quảng cáo: áo thun, nón, áo mưa, dù, balo, túi xách, sổ 
tay, viết, móc khóa, bộ ly, bình gốm sứ, bình thủy tinh, 
nón bảo hiểm... ; ccác sản phẩm gia dụng, các sản phẩm 
công nghệ - điện tử, điện lạnh...  
 
Cung cấp các sản phẩm quà tặng quảng cáo thương hiệu 
doanh nghiệp được thiết kế độc quyền. 



THIẾT KẾ ĐỒ HỌA



Sáng tạo nội dung, thông điệp của doanh nghiệp tới 
khách hàng bằng hình ảnh theo cách tinh tế và chuyên 
nghiệp nhất.

Công ty CP Kiến Trợ Tạo Thành Công & Hạnh Phúc cung 
cấp các dịch vụ thiết kế: 
Hộp đèn – Bảng hiệu – Panoo
Sân khấu – Gian hàng – Hội chợ
Quà tặng – Vật phẩm quảng cáo
Nhận diện thương hiệu, Namecard, letter head, folder… 
Bao bì giấy, bao bì nhựa, túi xách Cataloge, brochure, tem 
bảo hành, nhãn hàng hóa…



ĐỐI TÁC



...



THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hotline: 098 232 1212

Địa chỉ: 18A Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
Email: sales@ohsho.vn
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