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I.

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG
THƯƠNG HIỆU

1. Giới thiệu chung
-

Bảo trợ truyền thông thương hiệu là việc chúng tôi (TUỔI TRẺ XANH MEDIA) có
trách nhiệm truyền tải thông tin về các hoạt động, nội dung cần thiết của đối tác trên
các kênh truyền thông của chúng tôi, Hiện tại chúng tôi đang quản lý, vận hành 3
chuyên trang:
+ CÂY BÚT TRẺ (www.caybuttre,vn) – Cộng đồng tác giả văn chương
+ PHỤ NỮ 30 PLUS (www.phunu30plus.vn) – Kênh thông tin phụ nữ trưởng thành
+ THƯƠNG HIỆU MỚI – NEW BRANDS (www.thuonghieumoi.vn) – MXH – Tiếng nói
của thương hiệu.

-

-

-

-

Điều này là một trong những hoạt động giúp đối tác có thêm những kênh truyền thông,
phù hợp,, hữu ích...giúp cho các hoạt động của đối tác dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn
tiếp cận thị trường, khách hàng, kích cầu kinh doanh, thương mại...
Bảo trợ truyền thông thương hiệu là gói dịch vụ được chúng tôi xác định là gói dịch
vụ hữu ích nhất dành cho khách hàng đối tác. Sử dụng gói này, đối tác có được sự
yên tâm về kênh hoạt động truyền thông cho mình; đồng thời giảm thiểu đến tối đa về
vấn đề chi phí, trong khi đó hiệu quả về số lượng, chất lượng gia tăng gấp nhiều lần
so với các gói lẻ khác.
Bảo trợ truyền thông thương hiệu là gói giúp cho các khách hàng, đối tác dễ dàng
và lâu dài xây dựng được hình ảnh, uy tín và sự ảnh hưởng đối với lượng bạn đọc,
khách hàng tiềm năng, người truy cập Internet từ các kênh truyền thông của chúng tôi.
Gói truyền thông thương hiệu – là hình thức hợp tác trong thời gian dài. Từ đó gia
tăng số lượng, chất lượng sản phẩm truyền thông; đồng thời giảm thiểu đáng kể về
chi phí truyền thông cho đối tác. Gói 1 chỉ được thực hiện với đối tác ký kết hợp tác
tối thiểu là 5 tháng.

2. Chi tiết Gói Bảo trợ truyền thông thương hiệu
a. Các công việc chúng tôi sẽ làm

-

-

Đăng tất cả các thông tin, bài viết (đúng quy định của pháp luật) cho đối tác về các
nội dung:
+ Thông tin hoạt động
+ Bài PR cho đối tác (cá nhân, sản phẩm, sự kiện, dự án....)
+ Công bố sản phẩm mới, dự án mới, dịch vụ mới...
+ Thông báo sự kiện, tin tức hoạt động, sự kiện
+ Đăng tải video hoạt động, video quảng cáo
Treo các banner cố định cho đối tác
Treo các banner theo sự kiện, dự án cho đối tác
Hỗ trợ kết nối cho đối tác đăng tải các bài viết, thông tin trên các cơ quan báo chí
khác, các kênh truyền thông khác.
Hỗ trợ tư vấn các hoạt động về truyền thông, xử lý khủng hoảng truyền thông.
b. Chi phí

-

Loại 1: 8 triệu đồng/tháng
+ Nội dung (bài viết) do đối tác xây dựng, chúng tôi hỗ trợ biên tập lại cho chuẩn văn
phong báo chí và sửa các lỗi của nội dung.
+ Hình ảnh (banner) và các video do đối tác tự xây dựng, cung cấp.

-

Loại 2: 15 triệu/tháng
+ Nội dung (bài viết) thuộc các thông tin hoạt động, công bố sản phẩm, dự án... do
đối tác xây dựng, chúng tôi hỗ trợ biên tập lại cho chuẩn văn phong báo chí và sửa
các lỗi của nội dung.
+ Nội dung (bài viết) thuộc tin sự kiện, giới thiệu dự án, bài PR, chúng tôi sẽ trực tiếp
xây dựng (viết bài), cử nhân sự đến trực tiếp lấy hình ảnh, tư liệu viết bài cho các sự
kiện, bài PR, truyền thông dự án...
+ Hình ảnh (banner) nhân sự của chúng tôi sẽ thiết kế dựa trên trao đổi thống nhất
với đối tác.
+ Video do đối tác tự xây dựng, cung cấp

-

Loại 3: 30 triệu/tháng
+ Nội dung (bài viết) thuộc các thông tin hoạt động, công bố sản phẩm, dự án...
chúng tôi xây dựng (viết) dựa trên các tài liệu, tư liệu, thông tin được đối tác cung
cấp.
+ Nội dung (bài viết) thuộc tin sự kiện, giới thiệu dự án, bài PR, chúng tôi sẽ trực tiếp
xây dựng (viết bài), cử nhân sự đến trực tiếp lấy hình ảnh, tư liệu viết bài cho các sự
kiện, bài PR, truyền thông dự án...
+ Hình ảnh (banner) nhân sự của chúng tôi sẽ thiết kế dựa trên trao đổi thông nhất
với đối tác.
+ Video do chúng tôi xây dựng (ghi hình, dựng phim) dựa trên trao đổi thống nhất với
đối tác. Các video này là video về tin hoạt động, công bố sản phảm, công bố dự án....
(không bao gồm các video quảng cáo hoặc các thể loại video/phim khác)

3. Lưu ý:
- Banner hình ảnh được chúng tôi chủ động phân bổ trên 1 hoặc tất cả các chuyên
trang của chúng tôi. Đảm bảo trong thời gian hợp tác, tất cả các chuyên trang của
chúng tôi đều có banner hình ảnh của đối tác.

-

-

4.
-

Bài viết được chúng tôi chủ động phân bổ đăng tải trên 1 hoặc tất cả các chuyên
trang của chúng tôi. Đảm bảo, trong thời gian hợp tác, tất cả các chuyên trang của
chúng tôi đều có bài đăng cho đối tác.
Mỗi tháng không qua 15 tin/bài
Video nằm trong nội dung được đăng tải theo tin/bài. Tổng số lượng video trong
tháng không quá 05.
Video có thời lượng không quá 10 phút và dung lượng 5Mb
Banner hình ảnh cố định (treo suốt thời gian hợp tác) không quá 03. Banner hình ảnh
khác treo hàng tháng không quá 03. Nghĩa là, mỗi tháng, đối tác có không quá tổng
06 banner hình ảnh được treo.
Ưu đãi về chi phí
Tất cả các hợp đồng ký 12 tháng được giảm 10% tổng giá trị hợp đồng
Tất cả các hợp đồng ký 18 tháng được giảm 20% tổng giá trị hợp đồng
Tất cả các hợp đồng ký từ 24 tháng được giảm 30 % tổng giá trị hợp đồng.

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.

