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THƯ NGỎ
Kính gửi Quý Khách hàng,
Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Đức Kiên (Đức Kiên AD) là một
doanh nghiệp hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực quảng cáo và trang
trí nội thất, và thật may mắn khi được đồng hành với Quý Khách hàng,
Chúng tôi không chỉ coi mình là một doanh nghiệp, chúng tôi muốn
mình phải một người bạn của Khách hàng. Chúng tôi chia sẻ kiến thức,
sự hiểu biết, kỹ năng chuyên nghiệp và các kinh nghiệm của mình để
giúp gia tăng giá trị cho Khách hàng trong quá trình xây dựng, phát triển
và bảo vệ thương hiệu,
Chúng tôi hoạt động bằng các cam kết nhất quán về Dịch vụ Khách
hàng, Chất lượng sản phẩm, Mức giá. Những cam kết này định hướng
mọi suy nghĩ và hành động của đội ngũ công nhân viên làm việc tại Đức
Kiên AD. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi, là khiến Khách hàng cảm thấy
hữu ích, và trực tiếp đóng góp vào sự phát triển, sự thành công của
Khách hàng, qua đó tạo ra những giá trị gắn kết bền vững,
Đội ngũ của Đức Kiên AD là một tập thể trẻ, tràn đầy năng lượng, có
chuyên môn, nhiệt huyết và tình yêu đối với nghề quảng cáo. Cộng
hưởng với một sự đầu tư nghiêm túc, dài hạn về trang thiết bị, máy móc,
công nghệ mới nhất trong ngành, chúng tôi có một niềm tin mãnh liệt
vào việc có thể cung cấp tới Quý Khách hàng những giải pháp triệt để,
giải quyết mọi bài toán khó nhất về sản phẩm/dịch vụ và đáp ứng mọi
yêu cầu của Khách hàng trong lĩnh vực bảng hiệu quảng cáo và trang trí
nội thất,
Luôn lấy Khách hàng và sự thành công của Khách hàng làm trung tâm,
chúng tôi đã, đang và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ
Khách hàng trong việc cung cấp được những sản phẩm/dịch vụ chất
lượng, bền, có độ thẩm mỹ cao, mức giá hợp lý và chính xác về mặt tiến
độ,
Mọi sự hợp tác từ Quý khách hàng đều vô cùng quý báu, và chúng tôi sẽ
nỗ lực không ngừng nghỉ để sự hợp tác đó bền vững mãi theo thời gian.
Trân trọng,
Trần Quang Hảo, Tổng Giám đốc
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Tận tâm. Sáng tạo. Chất lượng.

GIỚI THIỆU ĐỨC KIÊN AD
2011

2012

2014

2015

2016

Thành lập
Lambienbang.com
4 người
Xưởng: 5/132 Cầu Giấy

6 người
Doanh thu
885 triệu

Thành lập
công ty Đức Kiên AD
11 người
Doanh thu
1776 triệu

Nâng cấp xưởng SX
12 người
Doanh thu
2720
triệu

Ký hợp đồng nguyên tắc
hợp tác
với tập đoàn PVI
Doanh thu
4600 triệu

2017

2018

2019

2020

2021

Ký hợp đồng nguyên tắc
hợp tác với nhãn hiệu
John Henry
Doanh thu
5200 triệu

Nâng cấp xưởng SX
Thành lập văn phòng
thiết kế riêng
Nhân sự 16 người

Ký HĐ hợp tác đầu tư
với một số cá nhân
Doanh số
5500 tri

Nâng cấp xưởng SX
Tăng vốn ĐL 5 tỷ VNĐ
Doanh thu
5800 triệu

Nhân sự 18 người
Doanh thu dự kiến
7500 triệu

Thành lập từ 2014, Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Đức Kiên (Đức
Kiên AD) hiện là một trong những nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực thi
công và làm biển quảng cáo, truyền thông, marketing. Chúng tôi cung
cấp hàng loạt các giải pháp từ thiết kế, xây dựng thương hiệu đến thi
công tất cả các loại hình biển hiệu quảng cáo cũng như các ấn phẩm
phục vụ cho quá trình marketing, xây dựng thương hiệu. Sản phẩm và
dịch vụ của Đức Kiên AD không những luôn tuân thủ những tiêu
chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, mà còn phải bao hàm những giá trị
khác, giúp Khách hàng không chỉ đạt được và vượt qua những kỳ vọng
hữu hình về doanh số, nhận diện… mà còn tạo ra những giá trị vô hình
nhưng rất quan trọng như thúc đẩy và tạo động lực cho nhân viên, gia
tăng giá trị thương hiệu.
Chúng tôi hoạt động với trách nhiệm cao và những cam kết nhất quán
để thúc đẩy và phát triển các giá trị mà Khách hàng sở hữu ở thương
hiệu và sản phẩm của họ. Tham gia vào quá trình phát triển của Khách
hàng chính là một trong những điều làm chúng tôi hạnh phúc và cũng
là một động lực to lớn.
Chúng tôi tập hợp, kết nối và phát huy hết tiềm năng của những
chuyên gia về thương hiệu, thiết kế, sản xuất, thi công… để tạo ra một
tập thể có thể chinh phục những thử thách khác nhau và luôn vượt
qua chính mình. Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi không phải là
những đơn vị quảng cáo khác, mà chính là những gì còn chưa được
phát huy hết ở tập thể này. Vượt qua được chính bản thân, chúng tôi coi
đó là động lực mạnh mẽ nhất.
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Tận tâm. Sáng tạo. Chất lượng.

NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Nhiệm vụ
Khiến cho công việc quảng cáo, trang trí vượt ra khỏi những giá trị tiếp thị
thông thường, không những mang lại những lợi ích trực tiếp cho khách
hàng mà còn đem lại cho xã hội những giá trị mỹ quan dựa trên việc thiết
kế đảm bảo tính hiện đại, thẩm mỹ và thi công với những chất liệu thân
thiện với môi trường, qua đó gia tăng giá trị cho Khách hàng nói riêng và
Xã hội nói chung.
Mục tiêu
Thông qua việc thực hiện những cam kết nhất quán, Đức Kiên AD muốn
phổ biến hình ảnh thương hiệu trong mọi ý nghĩ của khách hàng tiềm
năng. Chúng tôi muốn Đức Kiên AD trở thành một trong những nhà thầu
tư vấn thiết kế và thi công quảng cáo, nội thất hàng đầu Việt Nam, một
trong những lựa chọn đầu tiên của khách hàng.
Các giá trị cốt lõi
Các giá trị được chia sẻ chung trong toàn đội ngũ Đức Kiên AD, đó là: Tận
tâm, Chuyên nghiệp, Sáng tạo & Khác biệt, Minh bạch

“

TẬN TÂM
Đây là giá trị quan trọng nhất của Đức Kiên AD.

“

Cái cách chúng ta luôn đặt mình vào vị trí của

làm việc để giải quyết những vấn đề của Khách hàng

cho đội ngũ Đức Kiên AD luôn tìm ra những

một cách TRÁCH NHIỆM, NHIỆT TÌNH và TỶ MỶ. Chúng

giải pháp phù hợp nhất để giải quyết các vấn

ta tồn tại để làm việc đó và sẽ làm ngày một tốt hơn.

đề của họ.

SÁNG TẠO & KHÁC BIỆT
Chúng ta muốn tách mình ra khỏi những công ty quảng cáo

Sự chuyên nghiệp bao hàm không chỉ việc giỏi các vấn
đề chuyên môn, mà còn thể hiện qua cách chúng ta

Khách hàng để suy nghĩ và hành động sẽ giúp

“

CHUYÊN NGHIỆP

“

MINH BẠCH
Luôn rõ ràng trong hoạt động quản trị nội bộ và luôn minh

khác, để mang lại những giá trị khác biệt cho Khách hàng. Sự

bạch trong cách làm việc với Khách hàng. Những quan điểm

sáng tạo phải là thứ luôn có sẵn trong đội ngũ của Đức Kiên

của chúng ta là nhất quán và sẽ không thay đổi vì một điều gì

AD, giúp cho mọi việc đôi khi được giải quyết một cách ngoài

đó, nó sẽ luôn được trao đổi trong cách chúng ta giao tiếp với

mong đợi của Đối tác.

Khách hàng, Đối tác và Công chúng.

“Khách hàng là người trả lương, và là ông chủ duy nhất!”
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SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

page

5

BIỂN QUẢNG CÁO
TRÊN MỌI CHẤT LIỆU

CHỮ NỔI TRÊN
MỌI CHẤT LIỆU

QUẦY LỄ TÂN
BACKDROP LỄ TÂN

BIỂN LED VẪY
LED MA TRẬN
MÀN HÌNH LED

BIỂN PHÒNG BAN
CHỨC DANH, TÒA NHÀ

BIỂN HỘP ĐÈN
3M, HIFLEX

TRANG TRÍ NOEL
TRANG TRÍ TẾT

BIỂN NÓC NHÀ
BIỂN HỆ THỐNG
TÒA NHÀ

TRANG TRÍ LED
TÒA NHÀ

LÀM BIỂN ĐẠI LÝ
CHUỖI CỬA HÀNG

BIỂN BÁO
GIAO THÔNG

THI CÔNG CÂY ATM
CÁC NGÂN HÀNG

TỔ CHỨC SỰ KIỆN
SETUP HỘI THẢO

TRANG TRÍ
NỘI THẤT

BÁN BUÔN, BÁN LẺ
VẬT PHẨM QUẢNG CÁO

Tận tâm. Sáng tạo. Chất lượng.

NGUỒN NHÂN LỰC
Đội ngũ nhân sự hiện tại của Đức Kiên AD bao gồm 19 người (chính thức
toàn thời gian) và đội thợ 22 người (không chính thức làm việc tự do), qua
đó Đức Kiên AD rất tự tin rằng chúng tôi luôn đủ người để phục vụ bất kỳ
yêu cầu nào.

01

Tổng Giám đốc

01

Quản lý chung

02

Thiết kế

01

Kế toán

02

Thợ vận hành máy

12

Thợ sản xuất và công nhân thi công

TRONG ĐÓ
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03

Đại học

04

Cao đẳng

04

Trung cấp

08

Tốt nghiệp THPT

Tận tâm. Sáng tạo. Chất lượng.

THIẾT BỊ MÁY MÓC - NHÀ XƯỞNG
Đánh giá rằng công nghệ chính là cốt lõi cho sự cạnh tranh và phát
triển, Đức Kiên AD không ngừng tìm hiểu và cập nhật những xu hướng
công nghệ mới hiện đại nhất cho ngành quảng cáo như: Công nghệ in
PP và in bạt của Mimaki, công nghệ CNC bằng tia Plasma cắt sắt thép
inox, công nghệ đèn led mới nhất từ Hàn Quốc và những công nghệ
chuyên biệt như hút nổi mica, uốn mica tự động...
Hiện nay, hai nhà xưởng của Đức Kiên AD là xưởng gia công tại 80
Phương Canh (~120m2) và xưởng thi công (~180m2) tại ngõ 158 Võ Chí
Công (chân tòa nhà HDI Tây Hồ Residence).
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01

Máy in hiflex Mimaki

01

Máy in PP trong nhà

01

Máy in PP ngoài trời

01

Máy cán

03

Máy hàn sắt & inox Jasic

03

Máy cắt sắt để bàn loại to

04

Máy soi nhôm alu Bosch

02

Máy cắt CNC Carve

01

Máy cắt Laze

05

Giàn giáo

03

Thang dây 20m

09

Máy tính để bàn & laptop

300 Mét dây thừng

05

Máy cắt cầm tay

05

Máy bắt vít cầm tay

05

Máy khò mica cầm tay

02

Máy cắt decal vi tính

01

Máy uốn chân chữ nổi

01

Máy nén khí

01

Máy hút nổi mica

02

Thang nhôm 6m
Tận tâm. Sáng tạo. Chất lượng.

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
Từ Lambienbang.com đến bây giờ là Đức Kiên AD, chúng tôi có vinh
dự được phục vụ một số Khách hàng lớn. Nhưng điều khiến chúng tôi
cảm thấy tự hào là việc đã làm được điều gì đó giúp ích cho công việc
của họ. Họ chính là động lực để đội ngũ của chúng tôi không ngừng
cố gắng, nỗ lực để trở nên ngày một chuyên nghiệp, chất lượng hơn
và sẽ luôn dành được sự tin tưởng.
Khách hàng của Đức Kiên AD trải đều trên mọi lĩnh vực, mọi quy mô,
mọi hình thức sở hữu. Từ những tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế
giới như PwC (kiểm toán), DHL (chuyển phát)... đến những tập đoàn
hàng đầu Việt Nam như PVI, Bảo Việt (bảo hiểm, tài chính), CMC, FPT
(viễn thông), GGG (nhà hàng), Ecopark, Coteccons (bất động sản),
chúng tôi đều được đánh giá cao trong khả năng cung cấp các sản
phẩm/dịch vụ chất lượng, an toàn và đúng hạn.

NGOÀI RA, CÒN PHẢI KỂ ĐẾN CÁC KHÁCH HÀNG NHƯ
PwC, AnyCar, ACET, Hi-Con, Emma Shop, DTL, NetFrontier, Tebodin, Polysius, Tambi, Umove, Taseco,
Trần Hồng Quân, Eway, Summit Education, Polycom, DKSH, FLE, Concordia, FSB (FPT School of
Business), Đất Xanh, Bionet, Global Access Vietnam, CMC Tower, CleverLearn, Kids Kingdom, Oasis,
Ecoba, Mobifone, Lan Vi Paper, Sony, Jang In Vietnam, B Braun, EvaShoes, Roy Media, Học viện kế
toán Đức Minh, Phân viện Puskin, ESVN, MySkills, Casa Italia, Bifi, DHL, Little Saigon Cafe, Mayfair
Pub, Novaco, TGT Group, Gold Ocean, Vitec, HD Vietnam, Technical World, OriHome, Bệnh viện Tâm
thần Trung Ương, Vina Prauden (Bắc Giang Province), Thăng Long Land, TLE Group (Thăng Long
Elevator), Q-Mobile, Khách sạn Công Đoàn Quảng Bá, Hoàng Gia Group, Hoàng Mai Group (Bánh gạo
Richy), Đại học Đông Đô, Mầm non Camellia Hoa Trà My, Apzon Telecommunication Solution, Global
Access Logistics Network, Viettel Store, Blue Diamond Spa, PV Oil, Nihon Etching, Capitaland,
Rising Star Kindegarten, Truong An Chemical, Biti’s, Macdi, PNT Vietnam, GIZ (Hợp tác Đức), Hanoi
Tourism, MegaCom, Prime, Golden Gate Group (sở hữu các thương hiệu như Vuvuzela, CityBeerStation, SumoBBQ…), Interserco, PVI, Viet Housing, Simon Electrics Vietnam, An Đô Ford, Shorai,
Vietnam Gold, BioPham, Bolter Group, Hande Tour, Kurita GK-Chemical Vietnam, Reggio Emillia
School, Sky Business Center, Thạch Bàn Group, Viko Solutions, Laird Tech Vietnam, Heinen &
Hopman, Neo Link, BIDV Từ Sơn, Ngân hàng Quốc Dân, Bệnh viên Vinmec, Mitsubishi Cầu Diễn, John
Henry, Aino Sofia, Farah, General Clinic, iMedic, iGatesWay School, New Power Vietnam, Hà Phan,
English Land, Progift, Temas, Funny Game, CMC Telecom, Western Union, Petrosetco, G8Asia, Tập
đoàn Hà Đô, Sika, Hồng Hạc Đại Lải, Fanny Cream, Hud3, EVNHanoiIT, Ngân hàng Nhà nước, Mikado,
VTV, Handico, Bảo Việt Bank... cùng hàng loạt khách hàng cá nhân khác là các cửa hàng, cửa hiệu,
shop và các công ty quảng cáo ở khắp các tỉnh thành phía Bắc.
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Tận tâm. Sáng tạo. Chất lượng.

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
Qua 10 năm hình thành và phát triển, từ một xưởng sản xuất nhỏ, đến
nay là một công ty 20 thành viên, Đức Kiên AD đã thực hiện hàng
nghìn công trình lớn nhỏ, trải dài ở nhiều loại hình, hạng mục, từ các
loại biển quảng cáo cho các shop, cửa hàng, nhà hàng kinh doanh
mặt phố, đến các loại biển cao cấp cho các tòa nhà, trung tâm thương
mại. Chúng tôi tin tưởng những kinh nghiệm phong phú trong lĩnh
vực này sẽ luôn tạo ra các giá trị giúp ích cho công việc của các cơ
quan, doanh nghiệp và cả các cá nhân trong quá trình nâng cao, phát
triển công việc kinh doanh và hình ảnh thương hiệu.
Sau đây là một số hình ảnh về một số trình tiêu biểu do đội ngũ Đức
Kiên AD thực hiện trong một vài năm qua.

TÒA NHÀ PVI, SỐ 1 PHẠM VĂN BẠCH, HÀ NỘI
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Tận tâm. Sáng tạo. Chất lượng.

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
TÒA NHÀ KIM TÍN, TP. CAO BẰNG

page

10

Tận tâm. Sáng tạo. Chất lượng.

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
BIỂN NÓC KHÁCH SẠN USAPA, THỊ TRẤN SAPA
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Tận tâm. Sáng tạo. Chất lượng.

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
BIỂN NÓC TÒA NHÀ PVI, 154 NGUYỄN THÁI HỌC
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Tận tâm. Sáng tạo. Chất lượng.

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
BIỂN HỆ THỐNG SHOWROOM KIA
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Tận tâm. Sáng tạo. Chất lượng.

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
BỘ CHỮ NHÀ MÁY SUNJIN, HÀ NAM
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Tận tâm. Sáng tạo. Chất lượng.

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
SẢN XUẤT, THI CÔNG BỘ CHỮ TÒA NHÀ TÂN HOÀNG MINH
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THƯC HIỆN
SẢN XUẤT, THI CÔNG BỘ CHỮ TÒA NHÀ TÂN HOÀNG MINH
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
BIỂN HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG EXIMBANK, BẢO VIỆT
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
BIỂN HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG EXIMBANK, BẢO VIỆT
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
HỆ THỐNG BIỂN BÁO, BIỂN CHỈ DẪN SIÊU THỊ LOTTE
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
HỆ THỐNG BIỂN ĐẠI LÝ, CHUỖI CỬA HÀNG CỦA CÁC HÃNG

Vì cuốn proﬁle có hạn, chúng tôi không thể trình bày hết tất cả các hình ảnh của tất cả các công
Để xem nhiều hình ảnh hơn, Quý khách hàng có thể truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ:
trình đã thực hiện.
https://duckienad.com
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THÔNG TIN CÔNG TY & LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT ĐỨC KIÊN
Mã số doanh nghiệp: 0106715657 - Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VNĐ
Tài khoản ngân hàng: 87306666, mở tại VPBank chi nhánh Trung Kính
Địa chỉ: 152 phố Nguyễn Đình Hoàn, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Xưởng SX: Chân tòa nhà HDI Tây Hồ Residence, 158 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội
(8424) 8588 9688 - (84) 946 095 000 - (84) 932 159 688
hanoi@duckienad.com

https://duckienad.com

quangcaovanoithat.duckienad
Do không gian có hạn, chúng tôi lấy làm tiếc nếu cuốn cẩm nang này không cung cấp được một cách đầy đủ nhất về
các thông tin cũng như dự án của Đức Kiên AD..
Để xem thêm về Đức Kiên AD, vui lòng truy cập website hoặc trang facebook của chúng tôi. Tại đó, Quý Khách hàng
cũng có thể nhìn thấy các công trình, dự án đã được chúng tôi thực hiện cũng như tổng thể về triết lý mà chúng tôi
áp dụng trong quá trình cung cấp các giải pháp, dịch vụ tới Khách hàng.
Hãy giữ liên lạc với chúng tôi.
Cảm ơn Quý Khách hàng đã đọc tập tài liệu hồ sơ năng lực này của Đức Kiên AD. Các tài liệu khác (nếu có) sẽ được
đính kèm phía sau của hồ sơ này.
Rất mong nhận được sự hợp tác với Quý Khách hàng.
Bản quyền thuộc về Đức Kiên AD. Bảo lưu mọi quyền.
Cập nhật lần cuối: ngày 22/03/2021.

THANK YOU!
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Địa chỉ: 152 phố Nguyễn Đình Hoàn, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Xưởng SX: Chân tòa nhà HDI Tây Hồ Residence, 158 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội
(8424) 8588 9688 - (84) 946 095 000 - (84) 932 159 688
hanoi@duckienad.com

https://duckienad.com

quangcaovanoithat.duckienad

