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THE WORLD BRANDS
FOUNDATION
TỔ CHỨC THƯƠNG HIỆU THẾ GIỚI
Founded in 2005, The World Brands Foundation (TWBF) is the
world’s only branding foundation and a non-profit organization
dedicated to
developing brands in a myriad of business
backdrops. Led by its Patron, H.E. Tun Dato’Sri Haji Abdullah
Ahmad Badawi, the fifth Prime Minister of Malaysia, together with
a Board of Governors who are experienced captains of industries
and established brand icons.

Ðược thành lập năm 2015, Tổ chức Thương hiệu Thế giới (TWBF) là tổ chức
thương hiệu duy nhất trên thế giới và là tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho
việc phát triển thương hiệu trong vô số bối cảnh kinh doanh. Ðược dẫn dẵn
bởi người bảo trợ của nó, H.E. Tun Dato’Sri Haji Abdullah Ahmad Badawi,
Thủ Tướng thứ năm của Malaysia, cùng với một Ban Ðiều hành là những
người lãnh đạo giàu kinh nghiệm của các ngành công nghiệp và đã thành
lập các thương hiệu biểu tượng.

The brand is the business and the business is the brand sums up the
importance of brands and branding in today’s business landscape.
Brands are the catalysts that transcend achieving objectives, making
profits or establishing one’s status so that it appeals to consumers. In
reality, consumers’ buying preferences are determined by the way
brands attract and engage them. It is therefore crucial that organizations realize the importance of brands and branding.

Thương hiệu là doanh nghiệp và doanh nghiệp là thương hiệu tóm tắt tầm
quan trọng của thương hiệu và việc xây dựng thương hiệu trong bối cảnh kinh
doanh ngày nay. Thương hiệu là chất xúc tác vượt qua việc đạt được mục tiêu,
tạo ra lợi nhuận hay thiết lập một trạng thái để có thể thu hút người tiêu dùng.
Trên thực tế, sở thích mua sắm của người tiêu dùng được xác định bằng cách
mà các nhãn hiệu thu hút và giữ chân họ. Do đó, điều cốt yếu là các tổ chức
nhận ra tầm quan trọng của thương hiệu và xây dựng thương hiệu.

Likewise, consumers must also be educated and informed on the
qualities of good brands and best branding practices. This where
the TWBF steps in to develop the art and science of branding.

Tương tự như vậy, người tiêu dùng cũng phải được giáo dục và thông tin về
những phẩm chất của các thương hiệu tốt và hoạt động xây dựng thương hiệu
tốt nhất. Ðây là nơi TWBF tham gia vào để phát triển nghệ thuật và khoa học
về thương hiệu.

The TWBF takes an active role in identifying and nurturing outstanding brands on an international platform. The Foundation continuously champions its mission to educate and communicate the “value of
branding” with the concept that brand culture, combines with good
practices will give brands the edge in this competitive environment.
Starting off on a modest note with the publication of branding
articles in local media, the TWBF has grown to become the authority
in brands and branding and established its global footprints. The
BrandLaureate Awards conceptualized in 2006 has become the
most prestigious and coveted branding awards in the world. The
TWBF has moved on to include the SMEs Best Brands Awards, the
Brand ICON Brand Leadership Awards, the Halal Best Brands
Awards, the CEO Best Brands Awards and the CSR Best Brands
Awards.
In 2017, it launched The BrandLaureate World Special Edition
Awards in Ho Chi Minh City, Vietnam followed by Singapore and
Hanoi in 2018. The TWBF continues its global journey as it brings
this prestigious Award to the world, providing brands with a
platform to stamp their mark internationally.
Never one to rest on its laurels, TWBF has embarked on new
initiatives such as the publication of its brand magazine, quote
books and e-learning courses. With a brand gallery that houses
over 400 international BrandLaureate personalities at its headquarters in Malaysia, the TWBF is a branding powerhouse that never

TWBF đóng vai trò tích cực trong việc xác định và nuôi dưỡng các thương
hiệu nổi bật trên nền tảng quốc tế. Quỹ liên tục đấu tranh cho sứ mệnh của
mình để giáo dục và truyền đạt “giá trị của việc xây dựng thương hiệu” với
khái niệm rằng văn hóa thương hiệu, kết hợp với việc thực hành tốt sẽ tạo lợi
thế cho các thương hiệu trong môi trường cạnh tranh này.
Khởi đầu khiêm tốn với việc xuất bản các bài báo về thương hiệu trên các
phương tiện truyền thông địa phương, TWBF đã phát triển để trở thành tổ
chức có quyền lực về các thương hiệu và xây dựng thương hiệu và thiết lập
các dấu ấn toàn cầu của mình. Giải thưởng BrandLaureate được lập năm
2006 đã trở thành giải thưởng thương hiệu uy tín và được thèm muốn nhất
trên thế giới. TWBF đã phát triển thêm các giải thưởng bao gồm Giải thưởng
Thương hiệu Tốt nhất dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Giải thưởng Lãnh
đạo Thương hiệu ICON, Giải thưởng Halal Thương hiệu Tốt nhất, Giải thưởng
CEO Thương hiệu Tốt nhất và Giải thưởng Thương hiệu CSR Tốt nhất.
Năm 2017, tổ chức đã ra mắt Giải thưởng BrandLaureate Phiên bản đặc biệt
tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tiếp theo là Singapore và Hà Nội vào
năm 2018. TWBF tiếp tục hành trình toàn cầu của mình khi mang Giải
thưởng danh giá này ra thế giới, cung cấp cho các thương hiệu một nền tảng
để ghi dấu ấn của họ trên phạm vi quốc tế.
Không bao giờ nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình, TWBF đã bắt tay
vào các sáng kiến mới như xuất bản tạp chí thương hiệu của mình, trích dẫn
sách và các khóa học điện tử. Với một phòng trưng bày thương hiệu chứa hơn
400 nhân vật BrandLaureate quốc tế tại trụ sở chính ở Malaysia, TWBF là một
thế lực thương hiệu không bao giờ ngủ khi tiếp tục thúc đẩy, khuyến khích và
truyền cảm hứng cho các thương hiệu để đạt được sự vượt trội trong thương
hiệu và trở thành thương hiệu ưu tú toàn cầu.

ĐƯỢC BIẾT TỚI
Conceptualised by The World Brands Foundation (TWBF),
The BrandLaureate Awards recognize and honor great
brands that have impacted communities with their positive
attributes. These winning brands are market leaders
representing the best in their industries and are known for
their strength and sustainability.
THE BRAND IS THE BUSINESS AND THE BUSINESS IS THE
BRAND and that clearly sums up the importance of brands
and branding. Without a brand, the business will not be
able to achieve its optimum growth as business revolves
entirely around the brand.
For brands to achieve its maximum potential it must have the
right brand identity, positioning and awareness. But most
important of all is for the brand TO BE HEARD.
TO BE HEARD IS A PRE-REQUISITE FOR BRAND SUCCESS.
If your brand is not heard, it equally means that you have no
brand presence in the market at all. Brands that do not have
their presence felt are swimming in the red ocean and
drowned by its competitors. As a brand guardian, you
would not want that to happen to your brand.
For brands to be heard, they must develop their own voice
as it represents the brand and what it stands for. It is the
voice that spells out its vision, identity, unique differentiation
features, value added proposition, brand promise, culture
and values. Brands with strong voices are those that grasp
the attention of patrons. Their brand messages are heard
and resonate in the patrons’ minds; they are on the radar
and have high brand recall, which is important for every
brand if they want to become strong and successful.
Share with us your brand story and initiatives taken to build
the brand voice by participating in The BrandLaureate Best
Brands Awards 2019. Nomination for the Awards is now
open and we look forward to your participation in this most
talked and heard about branding awards.

Khái niệm hóa bởi The World Brands Foundation (TWBF), The
BrandLaureate Awards công nhận và vinh danh những
thương hiệu lớn có ảnh hưởng tới công đồng thông qua
những đóng góp tích cực của họ. Những thương hiệu được
vinh danh là những người dẫn đầu của thị trường, là công ty
tốt nhất trong lĩnh vực của mình, và được biết tới rộng rãi cả
về sức mạnh và sự bền vững.
THƯƠNG HIỆU LÀ KINH DOANH VÀ KINH DOANH LÀ
THƯƠNG HIỆU và đó chính là tầm quan trọng của thương
hiệu và việc xây dựng thương hiệu. Không có thương hiệu thì
kinh doanh không thể đạt được sự tăng trưởng tốt nhất vì kinh
doanh phát triển hoàn toàn dựa trên thương hiệu.
Ðể thương hiệu đạt được tiềm năng tối đa, thương hiệu phải
được nhận dạng đúng, định vị đúng và nhận thức đúng.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là thương hiệu phải được biết
tới.
ÐƯỢC BIẾT TỚI LÀ ÐIỀU TIÊN QUYẾT CHO SỰ THÀNH
CÔNG CỦA MỘT THƯƠNG HIỆU. Nếu không ai biết tới
thương hiệu của doanh nghiệp, có nghĩa là thương hiệu đó
không tồn tại. Những thương hiệu không có tên tuổi giống
như doanh nghiệp đang bơi trong đại dương đỏ và bị các đối
thủ nhấn chìm. Là một người quản lý thương hiệu, bạn chắc
không muốn điều đó xảy ra với thương hiệu của mình.
Ðể được biết tới, các thương hiệu phải xây dựng tiếng nói
riêng vì tiếng nói riêng đại diện và bênh vực cho thương hiệu.
Tiếng nói riêng giải thích tầm nhìn, danh tính, những yếu tố
khác biệt độc nhất, tạo lập giá trị thương hiệu, cam kết thương
hiệu, văn hóa và những giá trị của doanh nghiệp. Những
thương hiệu có tiếng nói mạnh mẽ là những thương hiệu nắm
bắt được xu hướng của khách hàng. Thông điệp của thương
hiệu được lắng nghe và lưu lại trong tâm trí khách hàng; các
thông điệp này luôn nằm trong tầm ngắm của khách hàng và
có số lượng khách hàng thường xuyên cao nhất.. Ðây là điều
quan trọng với tất cả các thương hiệu để phát triển lớn mạnh
và thành công.
Hãy chia sẻ với chúng tôi câu chuyện làm nên và sáng kiến
để phát triển thương hiệu bằng cách tham gia vào Sự Kiện
Vinh Danh Thương Hiệu Tốt Nhất BrandLaureate 2019 - The
BrandLaureate Best Brands Awards 2019. Ứng cử cho các
hạng mục giải thưởng đã được mở, hãy tham gia với chúng
tôi ngay hôm nay vàosự kiện trao giải được biết tới và nhắc
tới nhiều nhất.

THE VOICE IS
THE DECLARATION
OF YOUR BRAND
AND IT MUST
BE HEARD

Dr. KKJOHAN
The BrandLaureate World President

