Thư ngỏ
Kính gửi: Lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị.
Tạp chí Cao su VN xin chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp, đối tác đã hợp tác, hỗ trợ Tạp chí trong suốt thời gian qua.
Thưa quý doanh nghiệp!
Nhằm đa dạng hóa hình thức thông tin đến độc giả, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức kỹ thuật
số hiện nay, bắt đầu từ đầu tháng 5/2016, Tạp chí Cao su VN ra mắt Bản tin truyền hình trên trang tin điện tử
tapchicaosu.vn. Bản tin tổng hợp những tin tức thời sự của ngành cao su trong tuần, diễn biến giá cao su, phóng sự
chuyên đề theo hình thức một chương trình thời sự truyền hình. Bản tin được phát vào thứ 3 hàng tuần.
Bản tin ra đời nhận được đông đảo hoan nghênh, khen ngợi của độc giả trong và ngoài ngành. Ngoài phát chính thức
trên trang tin tapchicaosu.vn, bản tin còn phát trên kênh youtube/Tạp chí Cao su và trang fanpage facebook/tapchicaosuvietnam thu hút đông đảo lượt truy cập không những của bạn đọc trong ngành mà còn cả ngoài ngành.
Với hiệu ứng mạnh của 1 sản phẩm truyền thông trong thời buổi công nghệ số hiện nay, thiết nghĩ, đây là cơ hội
cho quý doanh nghiệp hợp tác với Tạp chí Cao su VN để quảng bá hình ảnh sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu đến với
cộng đồng, nhằm tăng mãi lực, phát triển doanh thu.

Tạp chí đề xuất các hình thức quảng bá để quý doanh nghiệp lựa chọn như sau:
CLIP
QUẢNG CÁO
NGẮN

- Nội dung: Hình ảnh, âm thanh về sản phẩm, dịch vụ, slogan.
- Thời lượng: Từ 5 -10 giây, phát vào trước, trong và sau mỗi bản tin hàng tuần.
- Chi phí: 12 triệu đồng/ 1 tháng, gồm 4 bản tin (đã bao gồm VAT).
hoặc 25 triệu đồng/3 tháng, gồm 12 bản tin.

CHÈN
LOGO

- Nội dung: Hình ảnh tĩnh logo doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm.
- Thời lượng: Đính kèm tại góc trái, phải màn hình xuyên suốt thời lượng bản tin.
- Chi phí: 6 triệu đồng/ 1 tháng, suốt 4 bản tin
hoặc 13 triệu đồng/3 tháng, suốt 12 bản tin (đã bao gồm VAT)..

PHÓNG SỰ
TỰ GIỚI THIỆU

- Nội dung: Phóng sự truyền hình giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm,
dịch vụ, thương hiệu (hoặc theo yêu cầu cụ thể của quý doanh nghiệp).
- Thời lượng: Từ 7 -10 phút, phát tại 1 bản tin.
- Chi phí: 15 triệu đồng/ 1 phóng sự/ 1 lần phát (đã bao gồm VAT).
5 triệu đồng/1 lần phát lặp lại tại các bản tin tiếp theo.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý doanh nghiệp, đối tác nhằm mục đích
quảng bá sản phẩm dịch vụ và hỗ trợ cùng Tạp chí Cao su VN đưa thông tin
đa dạng, hấp dẫn đến độc giả trong và ngoài ngành, đóng góp
cho sự phát triển vững mạnh của ngành cao su.
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