
GIAI ĐIỆU PHƯƠNG NAM 

CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC  

Đơn vị thực hiện :  : 

Lần 48 



TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH 
• Giai Điệu Phương Nam là một chương trình văn 

nghệ với qui mô hoành tráng theo hướng chất 
lượng, hiện đại từ thiết kế sân khấu, ánh sáng, âm 
thanh cho đến nội dung chương trình, tất cả được 
đầu tư một cách tỉ mỉ nhằm mang lại sự hài lòng 
và hấp dẫn nhất cho khán giả .  

• Bên cạnh đó Giai Điệu Phương Nam sẽ luân 
phiên đưa khán giả đến với các tỉnh Miền Đông và 
Miền Tây để giới thiệu về văn hóa truyền thống 
của mỗi địa phương.  

 



TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH 
• Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng 

12 Đài PT TH khu vực Miền Đông và Miền Tây 
Nam bộ qua hệ thống truyền hình cáp và KTS : 
SCTV, HTVC, vệ tinh Vinasat  
 

  



GIAI ĐIỆU PHƯƠNG NAM 48 

Thời gian tổ chức :  
20:00-22:00 thứ sáu,20/05/2016 
Chủ đề :  
Ngày hội non sông  
 



GIAI ĐIỆU PHƯƠNG NAM 48 

 



CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ  
Hình thức 1 : TÀI TRỢ ĐỘC QUYỀN  
  
 
Hình thức 2 : TÀI TRỢ CHÍNH 
 
 
Hình thức 3 : ĐỒNG TÀI TRỢ  
 
 

  1.200.000.000VND 

  800.000.000VND 

  100.000.000 - 300.000.000VND 



QUYỀN LỢI NTT ĐỘC QUYỀN 
• Phát sóng trailer giới thiệu chương trình trên 12 đài PT TH trước 05 

ngày với slogan “Công ty hoặc nhãn hàng…..hân hạnh tài trợ độc 
quyền chương trình này” ở chân màn hình  

• Phát sóng 05 post TVC 30s trong chương trình trực tiếp trên sóng 15 
đài.  

• Hiện logo nhà tài trợ khi giới thiệu bằng chữ trước tiết mục biểu diễn 
(dự kiến 15 lần)  

• Giới thiệu logo và dòng chữ “Công ty hoặc nhãn hàng…..hân hạnh 
tài trợ độc quyền chương trình này” ở chân màn hình trong chương 
trình trực tiếp (15 phút/ 01 lần) 

• Treo logo trên phông sân khấu kích thước 1.5 x 1.2 m, trải thảm sân 
khấu kích thước 6 x 8 m.  

• MC cảm ơn đầu, cuối chương trình.  
QUYỀN LỢI CỘNG THÊM :  
 Phát trả quảng cáo (thông báo, TVC, tự giới thiệu) với tỷ lệ 180% giá 

trị hợp đồng theo bảng giá quảng cáo trong vòng 01 năm tính từ thời 
điểm ký hợp đồng 

 



QUYỀN LỢI NTT CHÍNH 
• Phát sóng trailer giới thiệu chương trình trên 12 đài PT TH trước 05 

ngày với slogan “Công ty hoặc nhãn hàng…..hân hạnh tài trợ chính 
chương trình này” ở chân màn hình  

• Phát sóng 03 post TVC 30s trong chương trình trực tiếp trên sóng 15 
đài.  

• Hiện logo nhà tài trợ khi giới thiệu bằng chữ trước tiết mục biểu diễn 
(dự kiến 15 lần)  

• Giới thiệu logo và dòng chữ “Công ty hoặc nhãn hàng…..hân hạnh 
tài trợ chính chương trình này” ở chân màn hình trong chương trình 
trực tiếp (15 phút/ 01 lần) 

• Treo logo trên phông sân khấu kích thước 1.5 x 1.2 m, trải thảm sân 
khấu kích thước 6 x 8 m.  

• MC cảm ơn đầu, cuối chương trình.  
 

QUYỀN LỢI CỘNG THÊM :  
 Phát trả quảng cáo (thông báo, TVC, tự giới thiệu) với tỷ lệ 160% giá 

trị hợp đồng theo bảng giá quảng cáo trong vòng 01 năm tính từ thời 
điểm ký hợp đồng 



QUYỀN LỢI ĐỒNG TÀI TRỢ  
• Phát sóng trailer giới thiệu chương trình trên 12 đài PT TH trước 05 

ngày với slogan “Công ty hoặc nhãn hàng…..hân hạnh đồng tài trợ 
chương trình này” ở chân màn hình   

• Phát sóng 01 post TVC 30s trong chương trình trực tiếp trên sóng 15 
đài.  

• Giới thiệu logo và dòng chữ “Công ty hoặc nhãn hàng…..hân hạnh 
đồng tài trợ chương trình này” ở chân màn hình trong chương trình 
trực tiếp (30 phút/ 01 lần) 

• Treo logo trên phông sân khấu kích thước 0.7 x 0.7 m 
• MC cảm ơn đầu, cuối chương trình.  
 
QUYỀN LỢI CỘNG THÊM :  
 Phát trả quảng cáo (thông báo, TVC, tự giới thiệu) với tỷ lệ 150% giá 

trị hợp đồng theo bảng giá quảng cáo trong vòng 01 năm tính từ thời 
điểm ký hợp đồng 
 



Đài PTTH Tiền Giang đã thực hiện 03 chương trình Giai Điệu Phương Nam :  
 

• Tháng 12/2012 : Chủ đề “Khúc ca huyền thoại” đưa khán giả cùng cảm 
nhận về vùng đất Tiền Giang trung dũng hào hùng qua chiến thắng Ấp 
Bắc ngày nào, nay đã đổi thay và phát triển.  

 
• Tháng  07/2013 : Chủ đề “Ký ức tháng 7” – tháng của những ký ức 

oanh liệt một thời, tháng hát lên khúc hát ngợi ca công ơn các anh 
hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước, 
tháng chuyển tiếp từ mùa hạ sang thu tạo cho lòng người biết bao cảm 
xúc bồi hồi, xao xuyến. Những ký ức về tuổi học trò, về tình yêu đôi 
lứa 

• Tháng 06/2015 : Chủ đề “Cảm xúc tháng 6” – giúp khán giả hiểu rõ hơn 
công việc của những người làm báo 



CHỦ ĐỀ “KHÚC CA HUYỀN THOẠI” 

 



CHỦ ĐỀ “KHÚC CA HUYỀN THOẠI” 



CHỦ ĐỀ “KHÚC CA HUYỀN THOẠI” 

 



CHỦ ĐỀ “KÝ ỨC THÁNG 7” 

 



CHỦ ĐỀ “KÝ ỨC THÁNG 7” 



CHỦ ĐỀ “KÝ ỨC THÁNG 7” 

 



CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG 
CHƯƠNG TRÌNH GĐPN 



TTDVTH - ĐÀI PT TH TIỀN GIANG  
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ CÔNG TY ĐÃ XEM THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH 
 
 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :  
Trung tâm dịch vụ truyền hình – Đài PT TH Tiền Giang  

073.3877225 – 0913 972 500 (Anh Hữu Hạnh) 



 

 
Thực hiện các 

chương trình quảng 
cáo trên 2 sóng phát 
thanh và truyền hình  

 

 
Hợp tác sản xuất 

trao đổi các chương 
trình giải trí, phim 

truyện, gameshow, 
trên sóng phát thanh 

và truyền hình  
 

 
Nhận hợp đồng tài 

trợ các chương trình 
khoa giáo, từ thiện 
xã hội. Truyền hình 
trực tiếp các sự kiện 

theo yêu cầu 
 

 
Thực hiện phim gia 
công, phim tư liệu, 
tự giới thiệu, phim 

quảng cáo 
 

 
ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH   
125 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang  

ĐT : 073.3877225              Fax : 073.3881018  
 


