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Chuyển động 

  

Từ trung tâm thiết kế Hồng Hà được thành lập từ những năm 1999, hoạt động trong lĩnh vực in
ấn và thiết kế, quảng cáo cho. Chúng tôi đã cung cấp những dịch vụ hoàn hảo cho rất nhiều
khách hàng và đối tác lớn nhỏ trong cả nước. Được đánh giá cao trong lĩnh vực của mình,
truyền thông Hồng Hà luôn hướng tới mục tiêu biến ý tưởng của bạn thành hiện thực, với chất
lượng sản phẩm cao nhất, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất mà khách hàng đặt ra.

  

      

  

  

Sáng tạo không ngừng 

  

Với đội ngũ họa sĩ, nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm lâu năm, cùng với các chuyên viên thiết kế trẻ,
chuyên nghiệp đầy nhiệt huyết, đầy sáng tạo, nhanh nhẹn, nhạy bén luôn nắm bắt nhu cầu và
thẩm mỹ của khách hàng, hoạt động trong những lĩnh vực :

  

Thiết kế Quảng cáo phục vụ cho in ấn

  

Thiết kế Quảng cáo và thi công cho Triển lãm, Hội chợ, Tổ chức sự kiện, Biển hiệu, Pano,
Áp phích.

  

Thiết kế và thi công cho Nội ngoại thất và Kiến trúc
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Thiết kế và thi công  mô hình sa bàn, mô hình Kiến trúc.

  

Làm phim quảng cáo, phát sóng truyền hình.

  

Thiết kế wed, quảng cáo trực truyến…

  

Truyền thông Hồng Hà sẽ khiến những ý tưởng, sản phẩm, thương hiệu của bạn đến gần hơn
với công chúng cũng như đối tác trong và ngoài nước. Trong thời gian qua, mỗi thành viên trong
gia đình H2M (Hồng Hà media) đã không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm bản thân nhằm
cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm có chất lượng cao cùng với phong cách
làm việc chuyên nghiệp sẽ đem lại sự hài lòng cho mỗi khách hàng khi hợp tác cùng chúng tôi.

  

  

Sáng tạo hơn nữa luôn là tiên chỉ của HONGHAMEDIA.

  

  

Liên hệ :

  

Trung tâm thiết kế đồ họa Hồng Hà

  

Thuộc Công ty nghe nhìn Hà Nội
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ĐC : 26 Hàng Dầu - Hoàn Kiếm - Hà Nội

  

Hot line : 04 66809994

  

Văn phòng thiết kế :

  

ĐC : P106 E1 Bách Khoa – Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

  

ĐT : (04) 3 8682679

  

Email    : HongHaMedia@yahoo.com.vn

  

Gmail    : HongHaMedia@gmail.com

  

Wedsite : HongHaMedia.com.vn
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