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GIỚI THIỆU
Nhằm không ngừng đổi mới cơ cấu chương
trình phục vụ quí khán giả, đồng thời có chính
sách ưu đãi cho những doanh nghiệp có sự hợp
tác gắn bó lâu dài với Đài Phát thanh Truyền
hình Tiền Giang trong thời gian qua. Đài
PTTH Tiền Giang xin trân trọng gởi đến
Công ty một dịch vụ mới với kinh phí hợp lý,
hiệu quả quảng bá cao, đó là chương trình
“Bản tin giá cả vật tư – nông sản”.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Cung cấp cho khán giả những thông tin mới nhất,
nhanh nhất về giá cả một số mặt hàng vật tư tiêu dùng,
vật tư nông nghiệp và các mặt hàng nông sản thiết yếu
trong tuần.

Các mặt hàng được chọn thông tin phải là những
mặt hàng có sự biến động giá mà người dân quan tâm.
Ngoài ra, còn chọn một số mặt hàng mang tính thời vụ.

Thời gian cập nhật giá khoảng 10 giờ 30 phút sáng
hàng ngày để đảm bảo giá được chính xác, không có
sự chênh lệch nhiều.

Thường xuyên quay mới hình ảnh và làm mới nội
dung để tránh nhàm chán.
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Các Đại lý được ưu tiên nắm thông tin giá cả được chọn là đại
diện ở khu vực trung tâm Mỹ Tho. Có thể thông tin giá ở các Đại
lý một số tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Long
An theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 Phương thức nắm thông tin giá cả: hợp đồng với 2 nhân viên
chịu trách nhiệm nắm thông tin giá cả và báo về cho Đài hàng
ngày vào lúc 11 giờ 30 phút. Trung tâm Dịch vụ Truyền hình chịu
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu sao cho đảm bảo giá cả cung cấp
chính xác, đồng thời nắm thêm ở các doanh nghiệp, đơn vị chủ
lực gắn với các mặt hàng thiết yếu để đảm bảo có bản giá phong
phú, khách quan và đa dạng các mặt hàng.
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CÁC MẶT HÀNG BÁO GIÁ CHỦ
LỰC
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- Các loại phân bón như: Urea, - Các mặt hàng vật liệu xây
dựng, sắt thép, xi măng,
DAP, NPK, Super lân,… và
gas, xăng, dầu…
các loại thuốc bảo vệ thực vật.

-

Các loại lúa, gạo, cá tra, cá
basa, tôm,…

KHUNG GIỜ PHÁT SÓNG
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Thời gian phát sóng: vào lúc 19 giờ 50 phút ( sau thời
sự VTV) các ngày thứ 3,5,7 hàng tuần.



Thời lượng mỗi bản tin: khoảng 5 phút.



Tần suất: 03 bản tin / tuần
156 bản tin / năm

KINH PHÍ TÀI TRỢ


Kinh phí thực hiện: 2.000.000đ / bản tin / đơn vị.



Kinh phí thực hiện 1 quí:



Kinh phí thực hiện 6 tháng:

156.000.000đ



Kinh phí thực hiện 1 năm:

312.000.000đ

78.000.000đ

7

QUYỀN LỢI TỔNG THỂ
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Trong mỗi tiết mục, ưu tiên thông tin giá cả và giới thiệu sản
phẩm, các mặt hàng của đơn vị tài trợ trong bản tin. (Đối với
Công ty phân bón sẽ ưu tiên quay hình ảnh và giới thiệu giá
phân bón của Công ty; đối với Công ty Gas, ưu tiên quay hình
ảnh và thông tin giá Gas của Công ty; đối với Công ty xi măng,
sắt thép , ưu tiên quay hình ảnh và thông tin giá sắt thép của
Công ty trong bản tin)
Ưu tiên quay hình ảnh các mặt hàng của đơn vị tài trợ trong
bản tin.
Cuối mỗi tiết mục: Hiện logo đầy màn hình cùng tên công ty
hoặc tên sản phẩm của công ty với dòng chữ hân hạnh tài trợ
chương trình này.
Trong bản tin 5 phút, được chạy logo sản phẩm của Công ty
liên tục 3 lần trên màn hình.

QUYỀN LỢI CỘNG THÊM
1/ Hỗ trợ, hoặc tài trợ ngắn hạn theo từng quí:
 Chạy logo và tên công ty hân hạnh tài trợ chương trình này
ở cuối bản tin.
 Ưu tiên quay hình ảnh và thông tin giá cả các mặt hàng của
đơn vị hỗ trợ trong chương trình.
2/ Tài trợ 6 tháng hoặc 1 năm:
 Được phát quảng cáo sản phẩm tương đương với kinh phí tài
trợ.
3/ Tài trợ 1 năm nhưng không báo giá sản phẩm trong bản tin:
được phát quảng cáo tương đương 180% kinh phí tài trợ.
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THÔNG TIN LIÊN HỆ
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH – ĐÀI PTTH TIỀN
GIANG.
Địa chỉ : Số 125 – Lê Thị Hồng Gấm – Phường 4 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang.
Điện thọai : 0733.978575
- 0942 315729
Fax
: 0733.881018
Email : transonthtg@gmail.com
Website: www.thtg.com.vn

