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THAM GIA/XÂY DỰNG TALKSHOW

Giới thiệu chung
Xây dựng chương trình talkshow: là gói xây dựng các chương trình thu hình dạng
talk show, giao lưu, tọa đàm, chia sẻ...về 1 chủ để hoặc nhiều chủ đề nào đó.
Thực tế cho thấy, hiện nay hình thức quảng bá thương hiệu, truyền thông thương hiệu
bằng việc lên hình, lên các chương trình đạt được nhiều những hiệu quả tích cực hơn
cả.
Bằng việc tham gia vào các chương trình talkshow, các chương trình giao lưu, đối tác
có thể xây dựng hình ảnh cá nhân, hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm... và là cách
quảng bá tới khách hàng, công chúng.
Video chương trình được đăng phát trên các kênh truyền thông phù hợp của chúng
tôi. Đồng thời, chương trình sẽ được ghi lại 1 đĩa DVD để giao sản phẩm cho đối tác
sử dụng.
Hiện tại đang có các fomat chương trình sau sẽ được thực hiện là:
+ Talkshow 8x2k – Cuộc trò chuyện 2 thế hệ
+ Talkshow Thương Hiệu & Khởi nghiệp
+ Talkhow Phụ nữ không ngại làm giàu

2. Chi tiết và các hình thức tham gia
a. Hình thức Nhà tài trợ đồng hành
-

-

-

Nhà Tài trợ đồng hành: là nhà tài trợ để xây dựng chương trình đó. Khi ấy, đối tác
không phải là người tham gia với tư cách khách mời, chủ đề của chương trình cũng
không nhằm vào việc truyền thông cho sản phẩm hoặc thương hiệu hoặc cá nhân của
đối tác.
Nhà tài trợ đồng hành sẽ được MC nhắc đến trong chương trình với tư cách là nhà
tài trợ đồng hành. Các thông tin của nhà tài trợ như: Tên, Logo, địa chỉ... sẽ được hiển
thị trong video của chương trình. Trong nhiều trường hợp, logo của nhà tài trợ sẽ được
hiển thị ở Backdrop (phông nền)
Chi phí:
+ 1 triệu: Hiển thị tên, logo cuối video chương trình.
+ 2 triệu: Hiển thị tên, logo cuối video chương trình; MC giới thiệu nhà tài trợ; chạy
thông tin địa chỉ, liên hệ trong video chương trình. Ưu đãi: Treo right banner phải trong
thời gian 15 ngày trên chuyên trang Phụ Nữ 30 Plus hoặc Thương Hiệu Mới

+ 3 triệu: Hiển thị tên và thông tin cuối video chương trình; MC giới thiệu nhà tài trợ;
chạy thông tin địa chỉ, liên hệ trong video chương trình. Logo hiển thị suốt video chương
trình. Ưu đãi: Treo right banner phải trong thời gian 25 ngày trên chuyên trang MXH
Phụ Nữ 30 Plus
b. Hình thức khách mời
-

-

Hình thức khách mời: là đối tác sẽ được mời làm 01 khách mời trong chương trình
để cùng trò chuyện, thảo luận về chủ đề của chương trình. Đây là cách tốt nhất để vừa
có thể quảng bá đơn vị cho đối tác, vừa xây dựng hình ảnh cá nhân cho khách mời.
Chi phí:
+ 3 triệu: Đối tác được mời làm khách mời tham gia trò chuyện. MC giới thiệu về
khách mời và đơn vị của khách mời. Thông tin về đơn vị của khách mời được hiển thị
cuối video chương trình. Ưu đãi: Treo right banner phải trong thời gian 15 ngày trên
chuyên trang Phụ Nữ 30 Plus hoặc Thương Hiệu Mới
+ 5 triệu: Đối tác được mời làm khách mời tham gia trò chuyện. MC giới thiệu về khách
mời và đơn vị của khách mời. Thông tin về đơn vị của khách mời được hiển thị cuối
video chương trình. Logo đơn vị của khách mời được hiển thị ở Backdop (phông nền)
suốt video chương trình. Ưu đãi: Treo right banner phải trong thời gian 20 ngày trên
chuyên trang Phụ Nữ 30 Plus hoặc Thương Hiệu Mới
+ 10 triệu: : Đối tác được mời làm khách mời tham gia trò chuyện. MC giới thiệu về
khách mời và đơn vị của khách mời. Thông tin về đơn vị của khách mời được hiển thị
cuối video chương trình. Logo đơn vị của khách mời được hiển thị ở Backdop (phông
nền) suốt video chương trình. Chủ đề của chương trình được xây dựng nhằm hướng
đến việc truyền thông cho đối tác. Ưu đãi: Treo right banner phải trong thời gian 30
ngày trên chuyên trang Phụ Nữ 30 Plus hoặc Thương Hiệu Mới
+ Lưu ý: Các chương trình sẽ có tối đa 2 đối tác (khách mời). Trong trường hợp
khách hàng muốn xây dựng 1 chương trình độc quyền, nghĩa là chương trình đó chỉ
hướng đến việc truyền thông cho đối tác, không có sự tham gia hoặc tài trợ của đơn
vị khác thì đối tác sẽ được đưa vào Hình thức: 15 triệu. Đối với hình thức này, đối
tác độc quyền truyền thông cũng như chủ đề của chương trình cùng với tất cả các
quyền hưởng cao nhất của các gói trên.

3. 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 có tổng giá trị <10 triệu đồng được thanh toán 100% hợp đồng
ngay sau khi ký kết. Các hợp đồng = > 10 triệu đồng được thanh toán 70% ngay sau
khi ký kết. Giao dịch được xác nhận, hoạt động hợp tác được triển khai.

