UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2018
THƯ MỜI
Thực hiện và phát sóng chương trình “Chúc Tết khách hàng”
Xuân Kỷ Hợi năm 2019
Kính gởi: Quý cơ quan, doanh nghiệp
Trước hết, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang xin chân thành cảm
ơn sự hợp tác thực hiện chương trình, tham gia tài trợ và quảng cáo của Quí
doanh nghiệp trên Đài PT&TH Tiền Giang trong thời gian qua. Đồng thời gởi
lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, nhân viên công ty.
Nhằm đổi mới cơ cấu chương trình phục vụ quí khán giả, đặc biệt là
chương trình Phát thanh - Truyền hình mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, đồng
thời tạo nhịp cầu cho các doanh nghiệp tri ân và chúc mừng năm mới đến với
đối tác, khách hàng, Đài PT&TH Tiền Giang xin trân trọng gởi đến Quí công ty
Chương trình Khuyến mãi của Đài dành cho doanh nghiệp nhân dịp Xuân Kỷ
Hợi, đó là chương trình “Chúc Tết khách hàng – Doanh nghiệp chúc mừng
năm mới”. Kính mời Quí Công ty đồng hành và tham gia thực hiện phát sóng
chương trình.
LỊCH PHÁT SÓNG
VÀ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
I/ Thông tin chung:
1/ Tên chương trình: Doanh nghiệp Chúc Tết khách hàng - Chúc mừng
năm mới.
2/ Thời gian phát sóng: Phát sóng từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 02 năm
2019, tức từ ngày 30 đến mùng 3 Tết.
3/ Lịch phát sóng: Phát trong chương trình thông báo quảng cáo của Đài
với các khung giờ cụ thể như sau:
Ban ngày, tính từ 06h 25 phút - 18h 10.
Buổi tối, tính từ 18h 54 phút – 24h.
II/ Bảng giá thực hiện:

Thực hiện theo giá khoán (không còn giảm giá) áp dụng riêng cho loại
hình đặc biệt là Chúc Tết khách hàng – Chúc mừng năm mới, và chỉ thực hiện
trong chương trình đặc biệt mừng xuân Kỷ Hợi 2019.
1/ Giá thực hiện mẫu Chúc Tết khách hàng – Chúc mừng năm mới trên
sóng truyền hình: áp dụng cho Video clip tính trên thời lượng 01 phút:
+ Giá thực hiện: 2.000.000đ.
2/ Giá thực hiện mẫu Tự giới thiệu sản phẩm: áp dụng cho Video clip tính
trên thời lượng 01 phút:
+ Giá thực hiện: 3.500.000đ .
* Ghi chú:
- Đối với Mẫu chúc Tết khách hàng thực hiện tại các huyện, thị, thành
khác (ngoài Thành phố Mỹ Tho), doanh nghiệp thanh toán tiền xe.
III/ Giá phát sóng mẫu Chúc Tết khách hàng trên sóng truyền hình:
áp dụng chung cho cả 2 thể loại là: Chúc Tết Khách hàng và Giới thiệu sản
phẩm.
+ Giá phát sóng ban ngày: (6h 25 – 18h 10): 400.000đ/phút/lần phát.
+ Giá phát sóng buổi tối: (18h 54 – 24h): 8.00.000đ/phút/lần phát.
IV/ Bảng giá thực hiện và phát sóng các gói dịch vụ cụ thể :
+ Clip 1 phút cho 4 lần phát (bao gồm 2 lần phát vào ban ngày và 2 lần
phát vào buổi tối): 4.400.000đ.
+ Clip 1 phút cho 8 lần phát (bao gồm 4 lần phát vào ban ngày và 4 lần
phát vào buổi tối): 6.800.000đ.
+ Clip 1 phút cho 16 lần phát (bao gồm 8 lần phát vào ban ngày và 8 lần
phát vào buổi tối): 11.600.000đ.
+ Clip 2 phút cho 4 lần phát (bao gồm 2 lần phát vào ban ngày và 2 lần
phát vào buổi tối): 8.800.000đ.
+ Clip 2 phút cho 8 lần phát (bao gồm 4 lần phát vào ban ngày và 4 lần
phát vào buổi tối): 13.600.000đ.
+ Clip 2 phút cho 16 lần phát (bao gồm 8 lần phát vào ban ngày và 8 lần
phát vào buổi tối): 23.200.000đ.
+ Clip 3 phút cho 4 lần phát (bao gồm 2 lần phát vào ban ngày và 2 lần
phát vào buổi tối): 13.200.000đ.
+ Clip 3 phút cho 8 lần phát (bao gồm 4 lần phát vào ban ngày và 4 lần
phát vào buổi tối): 20.400.000đ.
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*Ghi chú:
Đối với các mẫu chúc Tết khách hàng, chúc mừng năm mới, tự giới thiệu
do Khách hàng thực hiện bằng đĩa hoặc file hoàn chỉnh, mang đến Đài đăng ký
phát sóng: Thu tiền phát theo theo mức giá trên (không tính tiền thực hiện).
V/ Giá thực hiện và phát sóng mẫu Chúc Tết khách hàng trên sóng
phát thanh:
Thực hiện theo hình thức khoán gọn, cụ thể như sau:
-

Mẫu 1 phút và phát sóng 4 lần: 1.000.000đ.

-

Mẫu 2 phút và phát sóng 4 lần: 1.500.000đ.

-

Mẫu 3 phút và phát sóng 4 lần: 1.700.000đ.

VI/ Giá Chúc Tết khách hàng trên Trang thông tin điện tử :
Thu giá khoán gọn: 500.000đ/1 Banner (đăng trong 10 ngày, từ ngày 29
âm lịch đến mùng 8 Tết).
Đài PT&TH Tiền Giang xin trân trọng giới thiệu đến các Công ty chương
trình khuyến mãi trên với mong muốn tạo nhịp cầu để Quí công ty gởi đến
khách hàng, đối tác những món quà xuân đầy ý nghĩa nhất.
Quí Công ty có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Truyền hình
- Đài PT&TH Tiền Giang, 125 –Lê Thị Hồng Gấm, phường 4 thành phố Mỹ
Tho. ĐT: 0273.3877225, 0273.3979111, Fax: 0273.3881018, hoặc gặp trực
tiếp anh Hữu Hạnh - GĐ Trung tâm Dịch vụ Truyền hình, ĐT: 0939.330331 ;
Chị Huỳnh Oanh – Phó Giám đốc Trung tâm, ĐT: 0918.555300 – để được tư
vấn thêm.
Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Sĩ Hùng
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