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I.

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN, DỰ
ÁN

1. Giới thiệu
-

-

Bảo trợ truyền thông sự kiện, dự án là hoạt động mà chúng tôi sẽ là đơn vị truyền
thông cho dự án, sự kiện trong thời gian nhất định của đối tác (từ khi bắt đầu đến khi
kết thúc không quá 3 tháng).
Bảo trợ truyền thông sự kiện, dự án là chúng tôi cung cấp ít nhất 02 chuyên trang
của chúng tôi để cung cấp các thông tin của sự kiện đó, dự án đó cho đối tác nhằm
truyền thông, quảng bá và cung cấp thông tin cho sự kiện đó, dự án đó của đối tác.

2. Các công việc chúng tôi sẽ làm
-

-

3.
-

Tạo riêng 1 chuyên mục trên 1 chuyên trang của chúng tôi (do đối tác lựa chọn) để
đăng tải riêng các nội dung, thông tin phục vụ cho dự án, sự kiện đó trong suốt thời
gian hợp tác.
Đăng tải 100% các nội dung được đối tác cung cấp (không hạn chế số tin/bài) trên
chuyên trang (mà đối tác đã lựa chọn để tạo chuyên mục riêng). Và chọn lọc, đăng tải
thông tin về sự kiện, dự án đó trên các chuyên trang khác của chúng tôi.
Cử nhân sự chuyên môn trực tiếp có mặt tại ngày chính thức diễn ra dự án, sự kiện
để đưa tin, viết bài.
Miễn phí chủ động xây dựng, đăng tải 1 tin hình (video) đưa tin về ngày chính thức
diễn ra dự án, sự kiện (nếu đối tác có nhu cầu).
Chi phí
Thời gian diễn ra sự kiện, dự án (từ khi bắt đầu đến khi kết thúc) =< 30 ngày: 10 triệu
Thời gian diễn ra sự kiện, dự án (từ khi bắt đầu đến khi kết thúc) từ 31 ngày đến 60
ngày: 20 triệu.
Thời gian diễn ra sự kiện, dự án (từ khi bắt đầu đến khi kết thúc) từ 61 ngày đến 90
ngày : 28 triệu.

4. Lưu ý
- Nội dung (tin/bài) đăng tải do đối tác xây dựng, chúng tôi hỗ trợ biên tập lại cho chuẩn
văn phong báo chí và sửa lỗi bài viết.
- Video nằm trong nội dung được đăng tải theo tin/bài. Có thời lượng không quá 10
phut, dung lượng không qua 5Mb, do đối tác xây dựng, cung cấp.
5. Lưu ý về thanh toán
- Báo giá này chưa bao gồm 10% thuế VAT

-

Tất cả các hợp đồng đều được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài
khoản của công ty.
Tất cả các hợp đồng được thanh toán 70% hợp đồng ngay sau khi ký kết. Giao dịch
được xác nhận, hoạt động hợp tác được triển khai.

