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KỸ NĂNG
Kỹ năng tiết (Biên tập viên)
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Dựng phim/Quay phim/Chụp hình
Thiết kế
Tiếng Anh

Xin chào, tôi tên là Nguyễn Phi
Nhất là một người trẻ đầy đam mê
và nhiệt huyết. Với những kiến thức
tôi học được cùng với tư duy sáng
tạo, kinh nghiệm cùng tinh thần
trách nhiệm trong công việc và gu
thẩm mĩ tốt tôi hy vọng có thể
đóng góp một phần nhỏ của mình
vào sự phát triển của Công ty.
HỌC VẤN
Trường Cao đẳng Phát thanh
Truyền hình II - Khoa Báo chí
Trường ĐH Khoa học Huế
Khoa Báo chí

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
9/2015 - 5/2020

MEDIA SPECIALIST - Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel)
Biên Tập Nội Dung và Xây Dựng Ý Tưởng
- Xây dựng nội dung và đạo diễn toàn bộ chương trình trực tiếp của Vietravel
(livestream): Chương trình countdown Vietravel đón năm mới, Chương trình
Festival Tết 2020, Lễ Tôn Vinh Hướng Dẫn Viên...
+ Nổi bật là chương trình trực tiếp “Đi Đi Chờ Chi”. Chương trình mục đích
phục vụ cho công tác giới thiệu sản phẩm, bán tour hỗ trợ đơn vị kinh doanh.
Bên cạnh đó, Theo dõi và phân tích các hoạt động Truyền thông của các đối
thủ tiềm năng trên thị trường có thể ảnh hưởng đến thương hiệu và kết quả kinh
doanh của công ty, đồng thời đề ra các phương án giải quyết phù hợp.
- Tham gia đóng góp ý tưởng, sáng tạo nội dung phục vụ cho các dự án kinh doanh.
- Làm việc với các agency lên nội dung, ý tưởng và kịch bản chi tiết cho các
TVC/Viral clip, giám sát chất lượng hình ảnh nội dung và nghiệm thu sản phẩm
cuối cùng trước khi xuất bản thành sản phẩm quảng bá rộng rãi.
Dựng Video/Clip, Quay Phim, Chụp Hình, Thiết Kế và Quản Lý Kênh Media
- Trực tiếp lên kế hoạch và kịch bản chi tiết dựng video/clip phục vụ công tác truyền
thông sản phẩm, quảng bá hoạt động, sự kiện của Vietravel trên khắp cả nước.
- Quản lý và xây dựng nội dung truyền thông cập nhật liên tục lên các kênh
media của Vietravel như: hệ thống TV LCD tại các văn phòng chi nhánh trên
toàn quốc, màn hình LED ngoài trời trên toàn quốc, hệ thống BoothTV tại sân
bay, Youtube Vietravel Channel…
- Khai thác bán quảng cáo trên màn hình LED của Vietravel.
- Thiết kế banner/banderole phục vụ cho công tác dựng phim và công táctruyền thông cho các chương trình trực tiếp.
- Quay phim/chụp hình sự kiện Vietravel.
Ngoại Giao
- Liên hệ, làm việc với các Đài Truyền Hình và đối tác Media như: Chicilon,
Taget Media, Goldsun... đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và sản phẩm khuyến
mãi của Vietravel theo từng giai đoạn.
- Liên hệ và làm việc cùng Celeb/KOLs mời tham gia các tour du lịch mục đích
quảng bá sản phẩm mới.
Thực Hiện Kế Hoạch Năm
- Lên kế hoạch quản lý và phân bổ ngân sách cho các hoạt động truyền thông
của tổ Media đã được phê duyệt bởi Ban lãnh đạo Vietravel.
- Quản lý và xây dựng kế hoạch phát triển Youtube Vietravel Channel mục tiêu đạt nút bạc.
- Tham gia thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
Năm 2016 và 2018: được Tổng Giám Đốc Vietravel khen tặng nhân viên hỗ
trợ kinh doanh xuất sắc nhất tháng và thường xuyên có mặt trong top nhân
viên được thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong công việc.
Năm 2019: Bằng khen do Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông
Vận tải Việt Nam trao tặng vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong
trào thi đua Lao động giỏi và công tác Công đoàn năm 2018.
Top 10 TVC có chiến dịch nổi bật trên social media Hè 2018.
- Thông điệp: “Biển xanh nắng vàng - Hè tràn cảm xúc”
- Điểm nổi bật: Video “Hè là phải chơi - chơi hè có Vietravel”
- Link: https://youtu.be/9GQPYDKcY0Q
Top 10 TVC có chiến dịch nổi bật trên social media Xuân 2020.
- Thông điệp: “Tết đâu cũng là Tết - chỉ cần cả nhà gắn kết ”
- Điểm nổi bật: Video “Cả nhà gắn kết - Chở Tết đi xa”
- Link: https://youtu.be/WgAQRGJEMEk

SẢN PHẨM THỰC HIỆN
- Bản tin Vietravel:
Link 1: https://youtu.be/E6DgfEdklm4
Link 2: https://youtu.be/JXag0UYfGvs
Link 3: https://youtu.be/sxjjSrsuRkA
- Video giới thiệu doanh nghiệp:
Link 1: https://youtu.be/t7fHonYRE9M
Link 2: https://youtu.be/YhPARkwO_Vo
Link 3: https://youtu.be/3Zth2vqRwPk
- Phóng sự:
Link 1: https://youtu.be/SjTH5gqho-A
Link 2: https://youtu.be/P9KLOGCyziM
Link 3: https://youtu.be/o52v6qoKcuM
- Chương trình trực tiếp:
Link 1: https://youtu.be/obV9svvUxTk
Link 2: https://youtu.be/OCuyX5rbUwI
Link 3: https://youtu.be/tI2c0HMfuhw
- Giới thiệu sản phẩm:
Link 1: https://youtu.be/nyzLR6O8J1s
Link 2: https://youtu.be/Fs4ZUL3SfVw
Link 3: https://youtu.be/hmSmKH-Nk1k

