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QUẢNG CÁO TRÊN XE TAXI  

Mẫu quảng cáo Taxi – Sản Phẩm Cty Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Life 



 Quảng Cáo xe Taxi – Mới lạ và hiệu quả truyền thông tại Việt Nam 

 Từ lâu taxi đã trở thành người đồng hành cùng bạn trên mỗi chuyến đi, tuy nhiên, không chỉ dừng 

lại ở việc di chuyển, taxi còn là phương tiện hữu ích và hiệu quả giúp doanh nghiệp quảng bá hình 

ảnh của mình đến khách hàng. 

  Xã hội ngày càng phát triển, đồng nghĩa với nhiều hình thức quảng cáo cũng ra đời, mang đến cho 

bạn nhiều sự lựa chọn khác nhau. Trong đó, loại hình quảng cáo trên phương tiện truyền thông đã 

ra đời từ lâu, chi phí cao và tốn kém, mật độ quảng cáo phải lập lại nhiều lần mới thực sự gây 

được chú ý người xem. Hay như loại hình quảng cáo tiếp thị trực tiếp, phát tờ rơi nhưng người tiêu 

dùng lại lo ngại về uy tín của loại hình thức quảng cáo này. 

  Nhằm mang đến cho các doanh nghiệp một hình thức quảng cáo thực sự hiệu quả mà chi phí 

không cao, Công ty Truyền Thông Liên Việt cung cấp đến cho khách hàng loại hình quảng cáo 

trên xe Taxi – Một kênh truyền thông hiệu quả tại Việt Nam – tích hợp nhiều ưu điểm của các loại 

hình quảng cáo khác. 

 

 

GIỚI THIỆU   
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 Như chúng ta đã biết, hoạt động Taxi luôn thường xuyên và liên tục, không chỉ chạy trong nội thành 

thành phố mà còn có thể chạy đường dài đến các tỉnh. Hình thức quảng cáo sẽ được thực hiện như: 

Quảng cáo Poster –tờ rơi đặt trong xe taxi hay demo phía ngoài cửa kinh của xe taxi; demo decal sau 

xe taxi, vị trí hông xe. Đặc biệt quảng cáo cánh cửa sau của Taxi là một loại hình quảng cáo thực sự 

hiệu quả và thu hút khách hàng. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng như  Pepsi, Coca-Cola, 

ACE Life, Toyota, Mobifone… đã sử dụng loại hình quảng cáo này và thu lại được nhiều lợi nhuận 

hơn mong muốn. 

 Với hàng trăm, nghìn Taxi di chuyển mỗi ngày cùng với quảng cáo doanh nghiệp của bạn, thì chắc 

chắn hiệu quả sẽ mang lại trên cả mong muốn của khách hàng. 

  Đặc biệt, Cty Truyền Thông Liên Việt đã liên kết tới các doanh nghiệp có phương tiện quảng cáo 

Taxi như: Taxi Mai Linh, Taxi Vinasun, Taxi Vina , Taxi Saigontourist , Taxi Group,… Hiện nay 

số lượng Taxi hoạt động của Taxi Mai Linh khoảng 10,000 xe taxi trên toàn quốc, Taxi Taxi Vinasun 

khoảng 8,000 xe, Taxi Vina  gần 1.000 xe taxi tại TP.HCM, Taxi Saigontourist dưới 500 xe …Với hệ 

thống Taxi như trên sẽ đáp ứng nhu cầu quảng cáo của Doanh Nghiệp có thể tập trung tại các khu vực 

các thành phố chính như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ,. tại các 

khu vực T.p Hồ Chí Minh. 

  Với hệ thống Taxi phong phú hiện nay từ các công ty liên kết, chúng tôi tin rằng hình thức Quảng 

Cáo trên xe Taxi sẽ mang lại cho Doanh Nghiệp một sự khởi đầu thuận lợi và thành công rực rỡ. 

 Rất vui được hợp tác cùng quý Doanh Nghiệp! 
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Hệ thống xe Taxi Mai Linh bao phủ rộng trên toàn quốc với xấp xỉ gần 10,000 chiếc  

Tập trung quảng cáo tại các thành phố lớn  

 Dịch vụ di chuyển 24/24 

 Do Taxi di chuyển vào đúng tầm nhìn của người đi đường, vì thế các mẫu quảng cáo 
trên xe sẽ được đọc và nhìn thấy dễ dàng hơn là các loại quảng cáo ngoài trời khác. 

 Được kiểm tra và đo lường 1 cách chặt chẽ, chính xác. 

 Vị trí quảng cáo phù hợp với tầm nhìn của hành khách và họ cũng dễ dàng đọc được 
khi ngồi bên trong  

 Ngày càng nhiều người tham gia giao thông và càng ngày người ta càng tiếp cận với 
hình thức quảng cáo như thế này 

 Tiết kiệm nhiều chi phí quảng cáo 
 

  
 

TAXI MAI LINH 
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 Là một trong những thương hiệu taxi hàng đầu Việt Nam, 

 Hiện có hơn 5.000 xe thuần nhất của hãng TOYOTA chiếm hơn 

 50% thị phần TP. HCM, hơn 60% thị phần Bình Dương, Đồng Nai. 

 Vinasun Taxi phục vụ hơn 130.000 cuốc khách mỗi ngày 

 Hơn 750 Điểm tiếp thị là các Trung tâm mua sắm lớn tại Sài Gòn như 

Vincom, Parkson… 

 … và hàng năm, Vinasun Taxi phục vụ cho hơn 180 triệu khách hàng 

 

TAXI VINASUN 
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 Công ty Vinataxi được thành lập ngày 08/10/1992, là công ty Liên doanh 
hình thành từ sự kết hợp giữa công ty đầu tư Tecobest ( Hongkong ) và công 
ty Tracodi. Đến 2003 Tecobest chuyển quyền quản lí lại cho tập đoàn 
ComfortDelGro, Singapore, một trong những tập đoàn vận tải đường bộ 
lớn nhất thế giới với công ty Tracodi ( trực thuộc Bộ GTVT Việt Nam ). 

 
Là Liên doanh kinh doanh dịch vụ Taxi đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chúng 
tôi đã tiên phong triễn khai chương  trình  thẻ đi taxi rất tiện và lợi cho các 
doanh nghiệp có nhu cầu đi taxi từ  năm 1996, kết quả  là chúng tôi đã được 
sự ủng hộ dịch vụ thẻ từ hàng ngàn doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí 
Minh  và các vùng lân cận như : Bình Dương, Đồng Nai, Long An. 

TAXI VINA 
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 Với sự hợp nhất của 5 thương hiệu, Tập đoàn Taxi Group đang 
là tập đoàn taxi hàng đầu tại Hà Nội 

 Số lượng trên 2000 xe Toyota Vios và Innova. Hoạt động tập 
trung tại Thành phố Hà Nội. 

 Cuốc khách bình quân 10.000 cuốc/ ngày 

 Cự ly di chuyển trung bình 180Km/ xe/ ngày. 

 Bằng sự chuyên nghiệp, dịch vụ hậu mãi tốt. Chúng tôi rất mong 
sẽ mang đến cho Quý khách hàng một hình thức quảng bá 
thương hiệu tốt và hiệu quả nhất! 

 

TAXI GROUP HÀ NỘI 
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 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.  

TAXI THÀNH CÔNG HÀ NỘI 
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 Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Saigontourist có bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm trong dịch dụ vận 

chuyển Taxi, là một trong những Công ty có dịch vụ taxi tại thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị uy tín 

trong suốt thời thời gian qua và được khách hàng bình chọn là “Thương hiệu được yêu thích”, “ 

Top ten thương hiệu Việt” nhiều năm liền, với phương châm “Lái xe an toàn, tận tình chu đáo, mọi 

lúc mọi nơi”.  

 Công ty chúng tôi luôn luôn đổi mới phương tiện và nâng cao chất lượng phục vụ vận chuyển theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2000 nhằm đáp ứng phục vụ cho quý khách ngày càng tiện nghi, thoải mái và 

an toàn hơn.  

 Hiện nay công ty chúng tôi có các loại xe Toyota 4 đến 7 chỗ đời mới nhất năm 2009 VIOS 1.5E, 

Toyota Zace, Toyota Innova, với đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm và bến bãi điểm đón xe rộng khắp 

trong thành phố như tại các khách sạn trung tâm : Park Hyat, Caravell, Rex,Oscar,Continental, 

Sheraton, Majestic, Grand, Kim Đô, New World…Sân bay Tân Sơn Nhất, nhà ga Sài Gòn… Taxi 

Saigontourist sẽ luôn là người bạn đường tin cậy đồng hành cùng quý khách trên mọi nẻo đường.  

TAXI SAIGONTOURIST 
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BÁO GIÁ QUẢNG CÁO 

ĐVT: VNĐ 

STT HÃNG TAXI 
GIÁ QC  

XE 4 CHỖ 

GIÁ QC  

XE 7 CHỖ 

GIÁ QC 

 XE 7 CHỖ  

TRÀN ĐUÔI 

SỐ LƯỢNG   

XE  QC 

1 TAXI MAI LINH Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ Tối thiểu 100 xe 

2 TAXI VINASUN  Tối thiểu 200 xe 

3 TAXI VINA Tối thiểu 50 xe 

4 TAXI GROUP  Tối thiểu 50 xe 

5 TAXI THÀNH CÔNG Tối thiểu 50  xe 

6 

TAXI 

SAIGONTOURIST Tối thiểu 50  xe 

• Ghi chú:   

- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT 

- Giá trên đã bao gồm chi phí in ấn, thi công, chụp hình báo cáo 

• - Giá trên áp dụng cho 01 tháng / xe 

Tp.HCM, ngày 30/06 /2017 
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Thank you!  

Chi tiết về quảng cáo trên taxi xin liên hệ 

CTY TRUYỀN THÔNG LIÊN VIỆT 

ĐT: 028. 6681 3738 

Hotline: 090 118 2959 / 098 9988 763 

Email: quangcaoxebus@gmail.com 

Web: www.lienvietadv.com.vn 
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