GIẢI PHÁP
QUẢNG CÁO TRÊN XE TAXI

www.thanhcongtaxi.vn

Giới thiệu
THÀNH CÔNG TAXI - HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1

10/10/2007: Chính thức đi vào hoạt động với 16 xe đầu tiên

2

2012: Thành lập Thành Công Taxi Hà Nam

3

2014: Thành lập Thành Công Taxi Vĩnh Phúc

4

01/2015: Thành lập Thành Công Taxi Huế

5

10/2015: Khai thác vận tải tại Cảng hàng không Nội Bài với đội xe 150 xe chất lượng cao

6

12/2015: Thành lập văn phòng Mỹ Đình

7

01/2016: Thành lập văn phòng Vĩnh Yên - triển khai ứng dụng đặt xe taxi qua di động bằng G5 App
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Giới thiệu
HỆ THỐNG THÀNH CÔNG TAXI

Thành Công taxi Nội Bài (2015)

Thành Công taxi Huế (2015)

Văn phòng GD Vĩnh Yên (2016)
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Giới thiệu
TĂNG TRƯỞNG XE TOÀN HỆ THỐNG
1,400

Lượng xe tăng trưởng mạnh
trong năm 2015, tăng nhờ sự
phát triển mạnh tại các thị
trường Hà Nội, Huế, Vĩnh Phúc,
Hà Nam
Với kế hoạch mở mới 2 địa bàn
tỉnh thành và 5 văn phòng đại
diện, lượng xe dự kiến tăng
trưởng 56% trong năm 2016.
Kế hoạch phát triển xe của
Thành Công Taxi luôn đi liền
với sự nâng cao của chất lượng
dịch vụ và sự hài lòng của
khách hàng.
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Giới thiệu
TĂNG TRƯỞNG LƯỢNG KHÁCH TOÀN HỆ THỐNG
7,000

Tăng trưởng lượt khách đạt
~ 48%/năm giai đoạn
2012 - 2015

4,990

Lượng khách liên tục tăng
trưởng trong bối cảnh cạnh
tranh gay gắt từ các hãng
taxi và các loại hình taxi kiểu
mới như Uber, Grab…
Tỷ lệ trả đồ thất lạc cho
khách hàng luôn đạt trên
90% nhờ áp dụng công nghệ
thông tin.

3,377
2,786
1,765
968

2,052

1,204

639
37

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016 F

Đơn vị: Nghìn lượt khách
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Giới thiệu
CƠ CẤU XE ĐANG KHAI THÁC
Hyundai Avante

15%
4%
Toyota Innova & Kia Carens

81%

Hyundai Grand i10, Getz & Kia Morning
Xe 4 chỗ cỡ nhỏ: Hyundai Grand i10,
Getz & Kia Morning
Phục vụ thị trường bình dân, truyền
thống và định hướng phát triển ra
các địa bàn

Xe sedan cao cấp: Hyundai Avante

Xe 7 chỗ: Toyota Innova & Kia Carens

Là dòng xe hướng tới phục vụ thị
trường cao cấp

Là thành phần không thể thiếu trong
đội xe đa dạng về chủng loại của Thành
Công Taxi, hướng tới phục vụ thị trường
cao cấp và chạy đường dài
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Đặt vấn đề
Ra đời vào tháng 10/2007, đến nay với gần 1.000 xe taxi đang hoạt động trên
khắp địa bàn Thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành như Hà Nam, Vĩnh Phúc,
Huế…, Thành Công Taxi đã khẳng định được vị thế và uy tín của một doanh

nghiệp hàng đầu trong ngành vận tải. Với mong muốn được góp phần vào quá
trình phát triển của Quý Công ty thông qua việc đưa thương hiệu đến với
hàng triệu người. Thành Công taxi hân hạnh giới thiệu giải pháp quảng cáo

trên xe taxi.
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TẠI SAO
NÊN QUẢNG CÁO TRÊN TAXI?
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TẠI SAO NÊN QUẢNG CÁO TRÊN TAXI?
Quảng cáo trên Taxi chi phí thấp, hiệu quả cao, lượng “Reach” lớn. So với chi phí quảng cáo
của 1 biển quảng cáo bạn có thể quảng cáo trên khoảng 50 xe taxi hoặc hơn. Tương đương
với 25 tấm bảng di động mang hình ảnh quảng cáo, thương hiệu, sản phẩm của bạn đi khắp
thành phố.
 Quảng cáo di động “bắt buộc” mọi người phải nhìn và “chạm” đến nhiều người hơn so
với quảng cáo tĩnh.
 Không có cạnh tranh với các biển quảng cáo bên cạnh như quảng cáo trên Pano.
 Thương hiệu của bạn di chuyển qua các khu vực có lưu lượng giao thông cao liên tục –
bạn thấy taxi ở khắp mọi nơi.
 Mỗi chiếc taxi trung bình di chuyển trên đường 20 giờ mỗi ngày.
Chi phí thấp - quảng cáo hiệu quả.
 Quảng cáo Taxi có chi phí thấp nhất cho mỗi hiển thị (CPI) so với tất cả các phương tiện
truyền thông khác.
 Taxi chạy tất cả mọi ngày kể cả ngày lễ, tết.
 Đối tượng sử dụng Taxi là những người có thu nhập cao. Đối tượng xem quảng cáo trên
Taxi là tất cả mọi người.
 Taxi là không bao giờ đi theo lộ trình cố định, chính vì vậy hình ảnh quảng cáo sẽ được di
chuyển khắp mọi nơi.
 Taxi quảng cáo hoạt động! Quảng cáo của bạn sẽ liên tục di chuyển, đây là một cách
hiệu quả của việc quảng cáo của bạn đến người tiêu dùng.
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Ưu điểm nổi bật khi lựa chọn quảng cáo trên Thành Công taxi
˗ Số lượng gần 1000 xe Hyundai Grand i10, Avante và Toyota Innova. Hoạt
động tập trung tại Thành phố Hà Nội.
˗ Lượt khách bình quân 10.000 Lượt/ngày.
˗ Cự ly di chuyển trung bình 180Km/ xe/ ngày.
˗ Chi phí thấp nhất so với các đơn vị taxi khác trên cả nước
˗ Thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp sẽ xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi
& được tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng nhất so với các phương
thức quảng cáo thông thường khác.
˗ Đây là loại hình quảng cáo di động nên lúc nào trên đường người tham gia
giao thông cũng sẽ bắt gặp và nhìn thấy.
˗ Vị trí quảng cáo nằm đúng tầm nhìn của người đi đường cho dù họ di chuyển
bằng xe hơi, xe gắn máy, xe đạp hoặc đi bộ. Xe taxi sẽ mang quảng cáo này
đi khắp nơi như khu dân cư, khu văn phòng làm việc, khi mua sắm hay vui
chơi.
˗ Quảng cáo được nhiều loại sản phẩm với các nội dung khác nhau.
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Theo kết quả nghiên cứu của Công ty Kantar media thì hình thức quảng cáo
thương hiệu qua phương tiện giao thông mang lại hiệu quả đứng thứ hai
sau quảng cáo qua truyền hình
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CÁC VỊ TRÍ QUẢNG CÁO

Hai cánh cửa xe(full)

Trên kính tam giác
Sau xe

Ghế ngồi trên xe
www.thanhcongtaxi.vn

CÁC VỊ TRÍ QUẢNG CÁO
Hai cánh cửa xe(full)
Cửa bên phải

Cửa bên trái

110cm
70cm

40cm
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CÁC VỊ TRÍ QUẢNG CÁO
Sau xe

Kích thước: 15cm x 100cm
www.thanhcongtaxi.vn

CÁC VỊ TRÍ QUẢNG CÁO
Trên kính tam giác
Kích thước: 10cm x 25cm x 30cm
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CÁC VỊ TRÍ QUẢNG CÁO
Ghế ngồi trên xe

Kích thước: 30cm x 20cm

Kích thước: 23cm x 29cm
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CHẾ ĐỘ GIÁ

STT

1

VỊ TRÍ

Hai bên cánh
cửa (full)

GIÁ/XE/THỜI GIAN
12
THÁNG

6 THÁNG

KÍCH THƯỚC

3 THÁNG
110cm x 70cm x 40cm

4,800,000

3,120,000

2,184,000
15cm x 100cm

2

Sau xe

3,600,000

2,340,000

1,638,000
10cm x 25cm x 30cm

3

Kính tam giác

4

Ghế ngồi trong
xe

1,200,000

780,000

546,000
30cm x 20cm

1,100,000

715,000

500,500
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CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI CHO AGENCY

Giá trị HĐ QC

Chính sách chiết khấu

Dưới 200 triệu

8%

Từ 200 đến 350 triệu

10%

Từ 350 đến 500 triệu

12%

Trên 500 triệu

15%
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CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG
Ghi chú:
 Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
 Giá trên đã bao gồm chi phí in ấn, thi công, bảo dưỡng.
 Khách hàng quảng cáo ít nhất trong vòng 3 tháng.
 Mỗi lần thay Layout chi phí: 150.000VNĐ/Xe. Nếu quảng cáo trên 06 tháng
giảm 50% chi phí thay Layout.(tính cho hạng mục 1)
 Mỗi lần thay Layout chi phí: 30.000VNĐ/Xe. Nếu quảng cáo trên 06 tháng
giảm 50% chi phí thay Layout. (tính cho hạng mục 2, 3)
 Riêng quảng cáo trong ghế ngồi: Dung phương pháp in lưới. Nếu khách
hàng yêu cầu thêu hoặc dùng phương án khác, công ty sẽ có báo giá cụ thể
cho từng trường hợp.
 Chủng loại xe: Xe 5 chỗ bao gồm 70% xe Hyundai Grand i10; Hyundai
Avante: 20%; Kiamoning: 5%; Xe 7 chỗ Toyota Innova, Kiacaren: 5%.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty Cổ phần taxi Thành Công Việt Nam
VPGD: Số 1 đường Long Biên – Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội
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