1. Tên chương trình: “CHÀO NGÀY MỚI”
2. Thời gian phát sóng: 6 giờ sáng mỗi ngày
3. Thời lượng: 30 phút
4. Tổng số: 365 chương trình
5. Thể loại: thời sự, thông tin tổng hợp
6. Khán giả: Tất cả các đối tượng
7. Đơn vị thực hiện:

Để đáp ứng nhu cầu được thông
tin nhanh nhạy, kịp thời của đông đảo
khán giả xem đài trong và ngoài tỉnh.
Năm 2014 Đài PTTH Tiền Giang tiếp tục
thực hiện và phát sóng chương trình
“Chào ngày mới” dưới dạng chương
trình thời sự, thông tin tổng hợp góp
phần thông tin nhanh các vấn đề thời
sự trong – ngoài tỉnh. Thời sự quốc tế,
các thông tin về kinh tế, chính trị, các
thông tin giá vàng và ngoại tệ, dự báo
thời tiết, thể thao và các sự kiện sẽ
diễn ra trong ngày.

Chương trình được thu hình và phát
sóng trực tiếp mỗi ngày, với sự tham gia
dẫn chương trình của các MC trẻ trung sôi
nổi, cùng với nội dung bình luận của các
biên tập viên giàu kinh nghiệm, có video
clip minh họa được thực hiện công phu với
kỹ xảo vi tính, âm thanh sinh động. Đây là
chương trình cung cấp những thông tin
mới, bổ ích và hấp dẫn cho khán giả mỗi
ngày.

Phần tin
trong tỉnh

Thông tin về các sự kiện
diễn ra trong ngày hôm
trước (chưa phát trong
chương trình Thời sự tối) và
các thông tin sẽ diễn ra trong
ngày, các vấn đề người dân
quan tâm đang diễn ra trong
tỉnh Tiền Giang.

Phần tin
trong nước

Thông tin về các sự
kiện vừa diễn ra trên
phạm vi cả nước , chọn
những sự kiện nổi bật
được nhiều người quan
tâm. Đặc biệt là các chủ
trương, chính sách mới.

• Phát logo đơn vị tài trợ, kèm lời giới thiệu: “Công ty….hân
hạnh tài trợ chương trình này”.
• Phát 1 mẫu quảng cáo 30 giây về sản phẩm của nhà tài trợ.
Thế giới
24 giờ

Thông
tin
ngắn gọn các
sự kiện nổi
bật của thế
giới trong 24
giờ.

Bản tin
thể thao

Thông tin
các sự kiện
thể
thao
nổi
bật
trong tỉnh,
trong nước
và quốc tế.

Dự báo
thời tiết

Trong
tỉnh, các
tỉnh lân
cận và cả
nước.

Bản tin giá
vàng, ngoại
tệ

Thông tin
về
giá
vàng, ngoại
tệ
được
đăng
tải
trên
các
báo mạng.

Kinh phí tài trợ:
3.000.000đ/c.tr
- 6 tháng đầu năm: 182 ngày x 3.000.000đ = 546.000.000đ
- 6 tháng cuối năm: 183 ngày x 3.000.000đ = 549.000.000đ

Kinh phí 1 năm: 1.095.000.000đ

Đài PTTH Tiền Giang:
- Phát sóng trên vệ tinh Vinasat
- Phát trên hệ thống truyền hình cáp và kỹ thuật
số HTVC, SCTV
- Phát trên hệ thống truyền hình internet như:
MyTV, Viettel, FPT…

• Hàng ngày có trailer giới thiệu chương trình, sau trailer hiện
logo và slogan của nhà tài trợ.
• Được phát thanh viên giới thiệu và cảm ơn đơn vị tài trợ ở đầu
và cuối chương trình khi chương trình được phát sóng.
• Hiện logo nhà tài trợ đầy màn hình ở đầu và cuối chương
trình.
• Trong chương trình, chạy logo + dòng chữ “Công ty…hân
hạnh tài trợ chương trình này” ngang màn hình 4 lần.
• Được phát trả quyền lợi quảng cáo với 1 trong 2 cách: Công ty
được phát quảng cáo với tỷ lệ 180% giá trị hợp đồng theo bảng
giá quảng cáo trong vòng 1 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng.
Hoặc mỗi chương trình, xuất hiện 01 mẫu quảng cáo 30 giây.
Ngoài ra, trong một số chương trình trong năm, phóng viên
Đài có thể giới thiệu các hoạt động hoặc các nội dung có liên
quan đến hoạt động của công ty trong chương trình.

CÁM ƠN QUÝ CÔNG TY ĐÃ XEM THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Mọi chi tiết xin 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

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH
125 Lê Thị Hồng Gấm – P. 4 – TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
ĐT: 073.3877225
Fax: 073.3881018
Website:www.thtg.com.vn

Thực hiện các
chương trình
quảng cáo trên 2
sóng Phát thanh
- Truyền hình.

Thực hiện các
chương trình phim
gia công, phim tư
liệu, truyền thống,
phim tự giới thiệu và
phim quảng cáo.

Hợp tác sản
xuất, trao đổi các
chương trình giải trí,
phim truyện, game
show phát trên sóng
Phát thanh - Truyền
hình.

Nhận hợp đồng tài
trợ các chương trình giải
trí, khoa giáo, chương
trình từ thiện xã hội.
Truyền hình trực tiếp các
sự kiện, ngày hội theo yêu
cầu khách hàng.

