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VỀ CHÚNG TÔI
Tháng 6 năm 2009 Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Truyền Thông Hải Trần được ra đời với sứ
mệnh lấy khách hàng làm trọng tâm, nỗ lực đưa công ty phát triển thành doanh nghiệp
dẫn đầu về quảng cáo và truyền thông có mặt ở tất cả các Cảng hàng không trên toàn
quốc và hướng ra khu vực.
Sau 6 năm hoạt động, ngày 09/04/2015 chúng tôi quyết định đổi tên thành Công ty Cổ
phần Quảng cáo và Dịch vụ Hàng không Hải Trần nhắm đến mục tiêu và hướng đi cụ
thể cho doanh nghiệp
Trải qua hơn 11 năm hình thành và phát triển, đến nay, chúng tôi là doanh nghiệp có thị
phần khai thác quảng cáo lớn nhất tại các sân bay như: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà
Nẵng, Cát Bi, Vinh, Phú Quốc, Buôn Ma Thuột ...
Chúng tôi đã và đang hợp tác thực hiện các chiến dịch quảng bá thương hiệu, sản
phẩm với các đối tác, tập đoàn lớn trong và ngoài nước có thể kể đến như:
Heineken, Bim Group, LG, Viettel, Vinaphone, The Nam Hai, The Empire Group,
Laguna Lăng Cô,….
Đối với Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ Hàng không Hải Trần sự hài lòng của
khách hàng là mục tiêu quan trọng nhất. Điều này đã và đang được thể hiện rõ nét
trong từng dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp: Đáp ứng nhanh chóng,
hiệu quả yêu cầu của khách hàng; Đảm bảo cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý;…
Trân trọng và hợp tác !
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1. Lịch sử hình thành và phát triển
2. Hệ thống kinh doanh bảng quảng cáo

chuỗi hệ thống 03 Cửa hàng bách
hóa tạo sân bay Phú Quốc
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HẢI TRẦN HÀNH TRÌNH
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Trong lĩnh vực Quảng cáo chúng
tôi cam kết mang lại những mô
hình quảng cáo hiệu quả nhất.

Hải Trần luôn sẵn sàng những giải
pháp đáp ứng nhu cầu khắt khe
của khách hàng, mang đến sự tin
tưởng về uy tín và chất lượng.

Năm kinh nghiệm

Khách hàng

500+

Dự án quảng cáo
Giàu về kỹ năng, sâu về kinh
nghiệm, luôn nắm bắt những xu
hướng mới nhất trong lĩnh vực
quảng cáo truyền thông.
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KHÁCH HÀNG
NÓI VỀ CHÚNG TÔI

01

HEINEKEN
VIỆT NAM
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TẬP ĐOÀN
EMPIRE

Hai Tran Corp - "Top 10, Thương hiệu,
Nhãn hiệu tin dùng” tại Chương trình Sao
Vàng Doanh Nhân Đất Việt 2018.

”
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Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả tình cảm và sự ủng hộ của
Quý khách dành cho chúng tôi. Chắc chắn, chúng tôi sẽ phát triển
mạnh mẽ hơn rất nhiều nữa để có thể mang thêm thật nhiều giá trị,
cũng như sự phục vụ tốt nhất đến với khách hàng của mình và cho thị
trường Việt Nam.
Đây chính là niềm vui, nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ giúp
chúng tôi thực hiện sứ mệnh “nâng tầm giá trị thương hiệu Việt.

NOVALAND GROUP là một trong những công ty có uy
tín trong lĩnh vực Đầu tư và Phát triển Bất động sản với
tổng số vốn điều lệ 9.695 tỷ đồng. NOVALAND GROUP
tin tưởng hợp tác với chúng tôi:
- Dự án bảng quảng cáo tại sân bay Nội Bài và TSN.

HỆ THỐNG DỰ ÁN QUẢNG CÁO NOVALAND
GROUP HỢP TÁC HAI TRAN CORP
TẠI CÁC SÂN BAY

CÁC DỰ ÁN
TIÊU BIỂU
HAI TRAN CORPORATION ĐÃ THỰC
HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA

HEINEKEN là công ty lớn
kinh doanh bên lĩnh vực
nước giải khát, đã tin tưởng
hợp tác với chúng tôi
quảng cáo tại Sân Bay
Quốc Tế Đà Nẵng.
- 1 Bảng đèn led 1 mặt trên
cửa an ninh quốc nội ga đến
sân bay quốc tế Đà Nẵng.
- 12 Bảng đèn led phía dưới
chân cầu vượt sân bay quốc

haitran.com.vn

THACO là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản
xuất, lắp ráp và phân phối ô tô tại Việt Nam. Hợp tác với
Hai Tran Corp dự án quảng cáo:
- 12 Bảng đèn led tại sân bay quốc tế Đà Nẵng
- 2 Bảng đèn led tại sân bay quốc tế Nội Bài
- 2 Bảng đèn led tại sân bay Vinh
- 6 Bảng đèn led tại sân bay Cát Bi
- 2 Bảng đèn led tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

TẬP ĐOÀN TÍN THÀNH là doanh nghiệp tiên phong trong
việc sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát khí thải toàn
cầu, hướng đến một doanh nghiệp hoạt động đa ngành,
phát triển bền vững vì một môi trường ngày càng tốt hơn
và giảm phát khí thải lớn cho trái đất này. Đã tin tưởng
hợp tác sử dụng dịch vụ quảng cáo của Hai Tran Corp tại
các sân bay lớn như: Nội Bài - TSN - Đà Nẵng - Phú Bài.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN QUẢNG CÁO BIM GROUP HỢP TÁC
HAI TRAN CORP

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
HAI TRAN CORPORATION ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA

TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
(Thương hiệu Daikiosan)
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CÁC DỰ ÁN
TIÊU BIỂU
HAI TRAN CORPORATION ĐÃ THỰC
HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA

COCOBAY tổ hợp du lịch và giải
trí độc đáo bậc nhất Đông Nam
Á. Sản phẩm được đầu tư của
Tập đoàn Empire. Tham gia hợp
tác với chúng tôi với dự án
quảng cáo lớn tại:
- 6 Vị trí quảng cáo tại sân bay quốc
tế Đà Nẵng
- 1 Vị trí quảng cáo tại sân bay quốc
tế Tân Sơn Nhất
- 3 Vị trí quảng cáo tại sân bay quốc
tế Nội Bài
***Một số mô hình quảng cáo mới
tại sân bay quốc tế Đà Nẵng
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CÁC DỰ ÁN
TIÊU BIỂU
HAI TRAN CORPORATION ĐÃ THỰC
HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA

TPBank là ngân hàng đi đầu trong lĩnh
vực ngân hàng số, những sản phẩm
hiện đại cùng với những dịch vụ ngân
hàng như tài khoản, thẻ tín dụng, tiết
kiệm, ... đã tin tưởng hợp tác với
chúng tôi phát triển hệ thống nhận
diện thương hiệu TPBank tại sân bay
Nội Bài và Đà Nẵng.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
HAI TRAN CORPORATION ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA
ĐỐI VỚI CÁC KHÁCH HÀNG TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VINAPHONE) là
một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực
thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM,
3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác.
VINAPHONE là một trong những nhà mạng di
động lớn nhất Việt Nam đã tin tưởng tham gia
hợp tác với chúng tôi quảng cáo tại sân bay
quốc tế Đà Nẵng.
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
HAI TRAN CORPORATION ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA
ĐỐI VỚI CÁC KHÁCH HÀNG TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL là
doanh nghiệp viễn thông hàng đầu Việt Nam
đồng thời VIETTEL hiện là nhà cung cấp dịch vụ
viễn thông lớn nhất Việt Nam, đầu tư và kinh
doanh tại 12 quốc gia trải dài từ Châu Á, Châu
Mỹ, Châu Phi với quy mô thị trường 270 triệu
dân, gấp khoảng 3 lần dân số Việt Nam đã tin
tưởng hợp tác với chúng tôi:
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
HAI TRAN CORPORATION ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA

TẬP ĐOÀN KANGAROO Số 1 Đông Nam Á về doanh số
ngành hàng Gia dụng. Tham gia quảng cáo :
- 1 Bảng quảng cáo tại băng chuyền số 4 ga đến quốc
nội sân bay quốc tế Đà Nẵng.
- Máy lọc nước miễn phí tại nhà ga quốc tế sân bay quốc
tế Đà Nẵng

haitran.com.vn

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
HAI TRAN CORPORATION ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA

The SANG Residence căn hộ cao cấp view biển ngay
lõi trung tâm du lịch đắt giá nhất Đà Nẵng. Tham gia
quảng cáo với hình thức Led và hộp đèn tại sân bay
Tân Sơn Nhất và sân bay Đà Nẵng.
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
HAI TRAN CORPORATION ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
HAI TRAN CORPORATION ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA
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Với nhu cầu mở rộng kinh doanh và phát triển trong lĩnh
vực dịch vụ hàng không, Hai Tran Corporation ngày càng
khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Hải Trần
đã và đang xây dựng hệ thống chuỗi cửa hàng dịch vụ ở
các sân bay trên toàn quốc. Tính đến thời điểm hiện tại
các cửa hàng của Hai Tran Corp đã có mặt tại 3 sân bay
lớn nhất tại Việt Nam: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và
Phú Quốc.
Trong thời gian tới Hai Tran sẽ mở rộng chuỗi cửa hàng ở
Cam Ranh. Hai Tran Corporation luôn nỗ lực hết mình để
mang đến cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm
tốt nhất, mức giá hợp lý với phương châm “ Vui lòng
khách đến-Hài lòng khách đi”
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HỆ THỐNG CỬA HÀNG

SMILE SOUVENIR SHOP
Là hệ thống cửa hàng bách
hóa và lưu niệm - mỹ nghệ nằm
ở tại Ga đi quốc nội sân bay
Quốc tế tân Sơn Nhất, sân bay
Nội Bài và sân bay Phú Quốc.
Chúng tôi tiếp tục sẽ mở rộng ở
sân bay Cam Ranh…đáp ứng
tối đa nhu cầu của hành khách
với nhiều mặt hàng mang nét
đặc trưng văn hóa của từng
vùng miền Việt Nam. Đặc biệt,
khi mua sắm tại SMILE
SOUVENIR Shop, bạn không
phải lo ngại các quy định hàng
không phức tạp vì mọi mặt
hàng đều được đóng gói cẩn
thận theo đúng quy tắc, sẵn
sàng để bạn mang thẳng lên
máy bay.
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QUẦY SIM CARD
NHÀ GA QUỐC TẾ
Nằm ở vị trí thuận tiện tại sảnh
quốc tế và quốc nội - Sân bay
Quốc tế Đà Nẵng, HAI TRAN
CORP bố trí nhiều quầy cung
cấp các dịch vụ viễn thông,
SIM, thẻ.
Tại mỗi quầy, khách hàng tìm
đến HAI TRAN CORP hoàn toàn
có thể nhận được các dịch vụ
phong phú có thể lựa chọn
các loại SIM điện thoại, internet
của tất cả các nhà cung cấp,
lớn như Vinaphone, Viettel,
Mobifone. HAI TRAN CORP bảo
đảm rằng dịch vụ của chúng
tôi đáp ứng nhu cầu nhanh
chóng, thuận tiện và làm hài
lòng khách hàng.
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