Hotline : 0888 35 3335 ( Zalo , Phone )
Email : hi@sangtao.tv
Add
:
L2-34.03 – Landmark 2 – Vinhomes Central Park: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
P.2411, Tòa nhà Thống nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

hi.com.vn
thongminh.vn
nhadep.tv
congnghe.tv
thoitrang.tv
dep.tv
phunu.tv
gamethu.com.vn
Cuốn sách cuộc đời
Mèo Hoàng thượng

xehoi.tv
khampha.tv
kinhdoanh.tv
tienganh.tv
trithuc.tv
khoinghiep.tv
giaoduc.tv
startupvietnam.vn
Out of the Box
Gái ế

amnhac.tv
tuoitre.tv
bongdaonline.vn
biettuot.tv
nhanh.tv
truyen.tv
lamsao.tv
checkin.com.vn
Quê hương tôi
Mụ hàng xóm

vang.tv
sangtao.tv
thugian.tv
trochoi.tv
quangcao.tv
trungquoc.tv
nhatban.tv
nauanngon.vn
Nàng là nắng
Em là nắng

THƯƠNG HIỆU

NGƯỜI XEM

THƯƠNG HIỆU
PHÙ HỢP

FORMAT TRIỂN KHAI

Bà nội trợ
Phụ nữ
Thích nấu ăn
Thích ăn
uống

Quán ăn
Nhà hàng

Vlog kols trải nghiệm
Video món ăn tasty
Video review về món ăn
Video tìm các quán ắn ngon
Video hướng dẫn nấu ăn

Giới trẻ
Học sinh
cấp2,3
Sinh viên đại
học
Thích ăn
uống
Thích du lịch
Thích mua
đồ ăn ngon

Quán ăn
Nhà hàng
Khách sạn
Du lịch

Video review trải nghiệm
quán ăn, chỗ nghỉ dưỡng
Video hướng dẫn tìm quán
ăn ngon, tìm chỗ mua đồ tốt
Video chia sẻ kinh nghiệm
chọn chỗ học

SHOWCASE VÍ DỤ

Quay video quảng cáo nhà
hàng bros kitchen
https://youtu.be/oaVumRNsSj4
Quay phim Foody
https://youtu.be/2aP8utHVZC4
Quay video hướng dẫn làm 4
món xào hấp dẫn cho bữa
cơm
https://youtu.be/EIcc9c82Xp0
Ăn sập tiệm sushi ngon nhất
Sài Gòn
https://youtu.be/iyCWSwP4Lew

Quay video trải nghiệm
những quán ăn chay ngon
nhất ở Sài Gòn
https://youtu.be/9H5VFU5s20Q
Video review top 8 shop váy
đầm dành cho các nàng
https://youtu.be/9MId4aQYrKA
Video giới thiệu top 20 quán
ăn nổi tiếng ở Sài Gòn:
https://youtu.be/_S4fiFP0SrE
Video tổng hợp kinh nghiệm
đi du lịch ở Đà Nẵng
https://youtu.be/at3zKwnuxiE

Doanh nhân
Giới trẻ
Thích xe hơi

Xe hơi

Video review trải nghiệm về
xe hơi
Video giới thiệu doanh
nghiệp kinh doanh xe hơi

Video giới thiệu xe Mercedes
Luxury 2019
https://youtu.be/BDUvhT_W4M
Y
Video giới thiệu doanh
nghiệp TOYOTA Sài Gòn
https://youtu.be/89q4x5JhnJM

Giới trẻ
Thích âm
nhạc
Thích
showbiz

Âm nhạc
Tin tức

Video chia sẻ về các thể loại
âm nhạc đã nghe
Tin tức về những vấn đề hot
trong showbiz

Video Spotify là gì và tại sao
mọi người xóa zing.mpe
https://youtu.be/Rzap6SOtIwI
Video các tin tức nóng bỏng
trong showbiz
https://youtu.be/fS9TsoBRfwk

Giới trẻ
Thích kinh
doanh
Thích khởi
nghiệp quốc
tế, khởi
nghiệp công
nghệ

Các loại
ngành nghề

Video chia sẻ kiến thức
Video hướng dẫn kỹ năng
Video talkshow

Video talk show về khởi
nghiệp
https://youtu.be/_OOMuYNHf0U
Video hướng dẫn chuẩn bị gì
khi khởi nghiệp
https://youtu.be/nv-v0S0bIGM
Video chia sẻ kinh nghiệm về
khởi nghiệp
https://youtu.be/KULLqTjJ_i8

khởi nghiệp
việt nam
thanh niên,
tuổi trẻ

các nhà đào
tạo
các trường
dạy học

video hướng dẫn
video chia sẻ bí kíp
video hội thảo

Giới trẻ
Học sinh cấp
2,3
Sinh viên đại
học
Thích đọc
sách
Thích nghiên
cứu tâm lý
học
Thích sáng
tạo

Lĩnh vực giáo
dục
Trung tâm
tiếng anh
Trung tâm gia
sư
Dạy học
online

Video dạng Motion graphic

Video hIệu ứng
PYGMALION - Tất cả bí
quyết của cuộc sống là biết
tin tưởng và đợi chờ
https://youtu.be/fPJ08NGKs-8
Video Vì sao bạn cứ thích
tiêu tiền vào những thứ không
cần thiết
https://youtu.be/Bp6Ovg8ed_s
Video Tại sao ai cũng thích
sự trì hoãn
https://youtu.be/2rAWvKsc_4Q

Mọi đối
tượng
Thích kinh
doanh
Thích công
nghệ
Thích nghiên
cứu tâm lý
Thích các
vấn đề trong
cuộc sống

Lĩnh vực giáo
dục
Trung tâm
tiếng anh
Trung tâm gia
sư
Dạy học
online

Video dạng MotionGraphic

Video 7 nguyên tắc khi kinh
doanh
https://youtu.be/hHty7rm0p-I
Video làm sao để làm việc
hiệu quả hơn
https://youtu.be/8xI5q-XT4rM
Video sẽ ra sao nếu chúng ta
ngồi trong nhà cả ngày
https://youtu.be/ENxvcMZ5Ero

Mọi đối
tượng
Thích xem
các vấn đề
hài hước
Thích xem
các tin tức
giải trí

Lĩnh vực giải
trí

Mọi đối
tượng
Thích các
vấn đề trong
cuộc sống
Thích học
hỏi

Lĩnh vực giáo
dục
Trung tâm
tiếng anh
Trung tâm gia
sư
Dạy học
online

Mọi đối
tượng
Thích đọc
sách
Thích đọc
truyện tình
yêu, ma

Video giải trí cùng Quỳnh
trần JP
https://www.youtube.com/watch?
v=wJoMKDXbzy8
Cười sảng khoải với những
khoảnh khắc lầy lội và hài
hước
https://youtu.be/mMjNGpX1yoE
Video dạng Motion graphic

Video con trẻ cần học gì
https://youtu.be/M_dtSsPZFJ0
Video tại sao chúng ta cứ
chơi số lô số đề dù biết không
bao giờ trúng
https://youtu.be/wb2ZQ9BsAQU
Video bạn có thực sự hiểu
bản thân

Mọi đối
tượng
Thích công
nghệ (điện
thoại, máy
tính,…)
Thích công
nghệ kỹ
thuật ô tô
Thích đồ
chơi thông
minh (robot,
flycam,..)
Thích các
thiết bị thông
minh (máy
lau nhà
thông minh,
loa
bluetooth,…)
Mọi đối
tượng
Thích du lịch
Thích trải
nghiệm cuộc
sống
Thích ẩm
thực
Thích chụp
ảnh

Shop đồ công
nghệ
Cửa hàng điện
thoại
Cửa hàng bán
laptop
Cửa hàng bán
đồ chơi thông
minh

Video giới thiệu sản phẩm
Video hướng dẫn sử dụng
(máy hút bụi thông minh,
flycam,…)
Video review chia sẻ trải
nghiệm về sản phẩm

Video đánh giá robot hút bụi
lau nhà
https://youtu.be/tvWP9z65udY
Video review đánh giá
flycam
https://youtu.be/SfSLxMpAvjc
Video review loa thông minh
của Google
https://youtu.be/ZZZC9Yety48

Công ty du
lịch
Khách sạn
Nhà hàng
Quán ăn
Dịch vụ thuê
xe

Video giới thiệu về công ty
du lịch
Video review về sử dụng
dịch vụ của công ty lịch
Video review trải nghiệm
quán ăn, chỗ nghỉ dưỡng
Video hướng dẫn tìm quán
ăn ngon, tìm chỗ thuê xe,
mua đồ tốt.

Quay video giới thiệu công ty
du lịch Triều Bảo
https://youtu.be/efyhbygVDv4
Video review phòng con
nhộng trên xe VIP có gì đặc
biệt
https://youtu.be/Uijw616F8Io
Review quán ăn ngon ở Đà
Lạt
https://youtu.be/NKN308POB9s

Mọi đối
tượng
Nam giới
Thích bóng
đá

Video review về trận đấu
Video review về cầu thủ
Video HLV Park Hang-seo
thận trọng khi đánh giá về sức
mạnh của ĐT Malaysia | VFF
Channel
https://youtu.be/IYoPeAXIOjI

Mọi đối
tượng
Thích xem
các vấn đề
hài hước
Thích xem
các tin tức
giải trí

Lĩnh vực giải
trí
TikTok

Tiếng anh
cho bé
Tiếng anh
cho các bé từ
lớp 1 đến lớp
5

Lĩnh vực giáo
dục
Trung tâm
tiếng Anh
Trung tâm gia
sư

Video quảng cáo bá đạo trên
TikTok
https://youtu.be/R8NTDKumSLc
Video cười sảng khoái với
những khoảng khắc vui nhộn
https://youtu.be/mMjNGpX1yoE
Video giới thiệu về trung
tâm tiếng anh cho bé
Video giới thiệu lớp học
Video chia sẻ cách dạy
video review về cảm nhận
của khóa học

Video giới thiệu về trung tâm
Anh ngữ Cali
https://youtu.be/dpr2XuDdKls
Quay video quảng cáo giới
thiệu trung tâm anh ngữ
https://youtu.be/8ei7Ujt_qQ4
Video cảm nhận của học viên
https://youtu.be/ososYQYkB1A

Mọi đối
tượng
Phụ nữ
Thích làm
đẹp
Thích thời
trang

Kinh doanh
làm đẹp
Shop mỹ
phẩm
Shop thời
trang
Spa
Làm tóc, làm
nail

Video review về mỹ phẩm,
Video giới thiệu về mỹ phẩm
dược liệu
Hàn Quốc
Video hướng dẫn ăn healthy https://youtu.be/g-N1hA8Htos
Video hướng dẫn phối quần
Video 7 cách phối đồ đơn
áo
giản và đẹp mỗi ngày cho nữ
Video giới thiệu về shop thời https://youtu.be/51qvek0GCQE
trang.
Video giới thiệu shop túi
Video giới thiệu trung tâm
xách & giày dép thời trang
spa
BAGVIET
Video review đánh giá của
https://youtu.be/8YKRLmTFg68
khách hàng
Video giới thiệu thẩm mỹ
viện Happy
https://youtu.be/CU8xpfJmy50
video Đánh giá khách hàng,
đại lý về mỹ phẩm NoTS
https://youtu.be/lJQKzqXYHMQ

Mọi đối
tượng
Thích lĩnh
vực giáo dục

Lĩnh vực giáo
dục
Trung tâm
tiếng anh
Trung tâm gia
sư
Dạy học
online

Video giới thiệu về trung
tâm tiếng anh, trung tâm gia
sư
Video reiew về trung tâm
tiếng anh và trung tâm gia sư

Video giới thiệu về trung tâm
Anh ngữ Cali
https://youtu.be/dpr2XuDdKls
Quay video quảng cáo giới
thiệu trung tâm anh ngữ
https://youtu.be/8ei7Ujt_qQ4
Video cảm nhận của học viên
khóa học tiếng Anh giao tiếp
tuyệt vời
https://youtu.be/ososYQYkB1A

Mọi đối
tượng
Thích đọc tin
tức liên quan
đến Việt
Nam, thế
giới.
Thích đọc
những thông
tin kỳ bí, bí
ẩn
Mọi đối
tượng yêu
thích thời
trang
Thích thời
trang nam
Thích thời
trang nữ
Thích hàng
hiệu
Thích đồ độc
lạ

Tin tức
Công ty du
lịch

video giới thiệu về địa điểm
Video 7 địa điểm du lịch ở
du lịch ở Việt Nam
Việt Nam nổi tiếng
video review về các địa điểm https://youtu.be/8FLCbpI_vAs
du lịch ở Việt Nam
Video review về Vịnh Hạ
Long
https://youtu.be/YPfIgLougL8

Cửa hàng thời
trang nam
Cửa hàng thời
trang nữ

Quay video lookbook thời
trang nam
Quay video lookbook thời
trang nữ
Quay video quảng cáo thời
trang công sở
Video hướng dẫn phối đồ
độc lạ

Mọi đối
tượng
Trẻ nhỏ
Thích trò
chơi dân gian

Giáo dục
Trường mầm
non

video hướng dẫn chơi trò
chơi dân gian

Video lookbook thời trang
nội địa đẹp cỡ nào
https://youtu.be/xynyIw2Ue7Y
Quay video lookbook thời
trang nam
https://youtu.be/3XuXbCHzH5Q
Video Lookbook wonderland
https://youtu.be/FmMA1vUV_q
Q
Video hướng dẫn phối đồ thời
trang thu đông
https://youtu.be/nd9kzFD9120

Mọi đối
tượng
Thích ẩm
thực
Thích công
nghệ
Thích thời
trang
Thích các
mẹo hay

Mọi đối
tượng
Thích nhà
đẹp
Thích kiến
trúc
Thích nội
thất
Thích trang
trí nhà

Quán ăn
Nhà hàng
Cửa hàng thời
trang
Shop đồ công
nghệ

Công ty nội
thất
Công ty kiến
trúc
Công ty bất
động sản

Video hướng dẫn nấu ăn
Video hướng dẫn phối đồ
Video review về sản phẩm
công nghệ
Video chia sẻ các mẹo vặt
hay.

Quay video hướng dẫn làm 4
món xào hấp dẫn cho bữa
cơm
https://youtu.be/EIcc9c82Xp0
Video hướng dẫn phối đồ thời
trang thu đông
https://youtu.be/nd9kzFD9120
Video review đánh giá
flycam
https://youtu.be/SfSLxMpAvjc
Video review loa thông minh
của Google
https://youtu.be/ZZZC9Yety48
Video 13 Mẹo Vặt Đời Sống
Hay Giúp Bạn Thảnh Thơi
Trong Cuộc Sống
https://youtu.be/qJhsO80FZaM
Video 37 mẹo vặt thông minh
cho cuộc sống hằng ngày
https://youtu.be/A6Mij7bSmSY
Video quảng cáo nội thất
Video quảng cáo nội thất
Video giới thiệu sàn gỗ
Cường Đạt
Video giới thiệu công ty kiến https://youtu.be/s_25uHJFK80
trúc
Video giới thiệu công ty kiến
Video hướng dẫn cách trang
trúc GreenHouse
trí nhà cửa
https://youtu.be/mm_ydMijl5o
Video giới thiệu sàn gỗ công
nghiệp Deluxe house
https://youtu.be/3k1XtDiZQ08
Clip quảng cáo đồ nội thất
https://youtu.be/vFugcEYwLmU

Mọi đối
tượng
Thích công
nghệ

Shop đồ công
nghệ
Cửa hàng điện
thoại
Cửa hàng bán
laptop

Video review về sản phẩm
công nghệ
Video giới thiệu sản phẩm

Video cách làm video review
sản phầm bằng smartphone
https://youtu.be/2h7lw8-7QnA
Video review loa thông minh
của Google
https://youtu.be/ZZZC9Yety48

Phụ nữ
Thích làm
đẹp
Thích nấu ăn
Thích thời
trang
Thích làm
đẹp
Thích tám
chuyện

Quán ăn
Nhà hàng
Shop quần áo
Spa, làm đẹp

Video tâm sự
Video talkshow
Video hướng dẫn chọn quần
áo
Video hướng dẫn cách nấu
các món ăn
Video dạy trang điểm

Quay video hướng dẫn làm 4
món xào hấp dẫn cho bữa
cơm
https://youtu.be/EIcc9c82Xp0
Video hướng dẫn phối đồ thời
trang thu đông
https://youtu.be/nd9kzFD9120
Video 13 Mẹo Vặt Đời Sống
Hay Giúp Bạn Thảnh Thơi
Trong Cuộc Sống
https://youtu.be/qJhsO80FZaM

Mọi đối
tượng
Thích đọc tin
tức

Shop đồ công
nghệ
Trung tâm
tiếng anh
Trung tâm gia
sư
Shop quần áo

Video reivew sản phẩm công
nghệ
Video review về trung tâm
tiếng anh, trung tâm gia sư
Video hướng dẫn phối đồ

Video review loa thông minh
của Google
https://youtu.be/ZZZC9Yety48
Video giới thiệu về trung tâm
Anh ngữ Cali
https://youtu.be/dpr2XuDdKls
Quay video quảng cáo giới
thiệu trung tâm anh ngữ

Mọi đối
tượng
Giới trẻ
Thích đọc tin
tức
Có tinh thần
khởi nghiệp

Tất cả mọi
ngành nghề

Video chia sẻ kiến thức
Video hướng dẫn kỹ năng
Video talkshow

Video 13 Mẹo Vặt Đời Sống
Hay Giúp Bạn Thảnh Thơi
Trong Cuộc Sống
https://youtu.be/qJhsO80FZaM
Video 37 mẹo vặt thông minh
cho cuộc sống hằng ngày
https://youtu.be/A6Mij7bSmSY
Video hướng dẫn chuẩn bị gì
khi khởi nghiệp
https://youtu.be/nv-v0S0bIGM
Video hướng dẫn phối đồ thời
trang thu đông
https://youtu.be/nd9kzFD9120

Mọi đối
tượng
Thích kinh
doanh
Thích làm
giàu
Thích khởi
nghiệp
Thích kinh
doanh online

Tất cả mọi
ngành nghề

Video hướng dẫn kinh doanh
Video talk show về khởi
online
nghiệp
Video hướng dẫn kinh doanh https://youtu.be/_OOMuYNHf0U
trên facebook
Video hướng dẫn chuẩn bị gì
Video chia sẻ kinh nghiệm
khi khởi nghiệp
kinh doanh online
https://youtu.be/nv-v0S0bIGM
Video chia sẻ kinh nghiệm về
khởi nghiệp
https://youtu.be/KULLqTjJ_i8

Sangtao.tv giúp thương hiệu giải quyết 2 vấn đề lớn :
Vấn đề 01 : Quảng cáo mà không phải quảng cáo, người dùng thậm chí còn thích xem video hơn
với mỗi thương hiệu và sản phẩm đều giải quyết bài toán nào đó của khách hàng. Đội ngũ sangtao.tv giúp ý tưởng
quảng cáo trở lên hài hước, thân thiện và người dùng muốn xem nó, thích xem nó.
Vấn đề 02 : Sản xuất liên tục ở mức chi phí hợp lý
Muốn xây dựng thương hiệu hay làm marketing thì phải mưa dầm thấm lâu, tức là làm đều đặn và liên tục thì mới đi
vào đầu người dùng được. Các thương hiệu không thể sản xuất ở số lượng lớn và chi phí thấp được. Là nhà sản xuất
chuyên nghiệp với ekip và máy móc chuyên. Sangtao.tv xử lý chính xác vấn đề này cho khách hàng.

Kính gửi các thương hiệu và nhãn hàng
Với việc sở hữu nền tảng phân phối nội dung đẹp trên 3 nền tảng
•
•
•

Video – Youtube
Fanpage – Facebook
Website
Tất cả đều có lượt truy cập tốt và có lượng độc giả riêng. Với các thương hiệu uy tín như dep.tv, congnghe.tv,
thoitrang.tv,.. Chúng tôi mong muốn kết hợp với các thương hiệu về việc sản xuất nội dung cho người dùng bằng hình
thức như sau.
Hợp tác như thế nào
Mỗi thương hiệu của sangtao.tv đều hướng tới một đối tượng độc giả nhất định. Để sản xuất nội dung cho độc giả đó
chúng tôi sẽ sử dụng các sản phẩm của thương hiệu quý khách hàng.
Ví dụ thương hiệu dep.tv cần sản xuất nội dung về mỹ phẩm. Ví dụ chủ đề hướng dẫn cách sử dụng mỹ phẩm cho phụ
nữ mùa du lịch. Chúng tôi sẽ sử dụng thương hiệu quý khách trong quá trình làm video.

Năng lực hợp tác
Sangtao.tv có đội ngũ làm nội dung xuất sắc để phục vụ cho người xem. Thêm vào đó là năng lực sản xuất và studio
chuyên nghiệp, khiến mỗi video ra đều thật đẹp.
Tiếp tục đó chúng tôi phân phối video trên nền tảng website, fanpage và youtube với số lượng người xem tốt.
Chi phí hợp tác
0 đồng
Khách hàng chỉ cần chi trả chi phí về diễn viên, người mẫu, studio và chi phí quay dựng phim. Các chi phí khác như ý
tưởng, kịch bản, phân phối trên kênh đều là 0 đồng.
•
•
•

Số lượng dưới 5 video : chi phí 1 triệu đồng /1 video
Số lượng 10-15 video : 900.000 đ /1 video
Số lượng 30 video trở lên : 800.000 đ /1 video
Bao gồm tất cả cắt ghép và hiệu ứng cơ bản.

Sangtao.TV là một network xây dựng nội dung hướng tới người dùng với năng lực sản xuất nội dung chất lượng số
lượng lớn trong một thời gian ngắn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Năng lực :
Đội ngũ sản xuất nội dung dồi dào theo đa dạng các chủ điểm
Năng lực sản xuất bao gồm Studio, MC, Model, KOLs, Streamer có thể sản xuất lớn theo chuỗi.
Năng lực truyền thông marketing đẩy nội dung đến nhiều người qua nhiều lượt xem và tương tác.
Năng lực chuyển đổi nội dung thành nhận diện thương hiệu, đơn hàng.
Năng lực phân phối nội dung đến đa dạng người dùng.
Đội ngũ :
Nhà sản xuất video, phim, TVC, phim ngắn, Viral
Đội ngũ visual, minh họa, vẽ tay nhân vật
Đội ngũ Photographer chụp ảnh
Đội ngũ MC, KOLs, Model chuyên nghiệp
Đội ngũ chuyên gia theo từng chủ điểm nội dung
Thế mạnh nội dung :
Phong cách sống : Thời trang, ẩm thực, du lịch, giải trí
Công nghệ, giáo dục
Format sản xuất :
Sản xuất show, talkshow
Sản xuất video ngắn, tiktok video.
Sản xuất video how-to
Sản xuất video vẽ tay, stopmotion
Sản xuất video Motiongraphic, Animation
Sản xuất video ngắn, MV

HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
HỢP TÁC 01 : SẢN XUẤT CHUỖI
Dựa trên đặc tính của thương hiệu, chúng tôi phân tích insight tìm ra đối tượng khách hàng mục tiêu. Qua đó xây dựng
các chủ điểm để thu hút đối tượng khách hàng mục tiêu. Và sản xuất hàng loạt video theo chủ điểm
•
•
•
•

Số lượng video tối thiểu : 10 video/ 1 chuỗi/ 1 tháng
Sử dụng : MC, KOLs,…
Format sản xuất : Show, Vlog, Motiongraphic
Chi phí tối thiểu : 15 triệu/1 tháng

HỢP TÁC 02 : TÀI TRỢ TRÊN MỖI VIDEO NỘI DUNG
•
•
•
•

Chi phí trên mỗi video nội dung tính trên số lượng xem tối thiểu
Chi phí : 1 triệu/50.000 lượt xem video.
Chi phí tăng theo lượt xem video.
Hoặc tài trợ 1 lần video : 3 triệu/ Cam kết tối thiểu 100.000 lượt xem.

• HOTLINE :
0888 35 3335
• EMAIL
• hi@sangtao.tv
• ĐỊA CHỈ
• L2-34.03 – Landmark 2 – Vinhomes Central Park: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ
Chí Minh
• P.2411, Tòa nhà Thống nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

