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NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH

TOP 10 – THE BEST OF VIETNAM 2022

TOP 30 – THE BEST OF VIETNAM 2022

TOP 100 – THE BEST OF VIETNAM 2022

PHÍ CÔNG BỐ & SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHƯƠNG TRÌNH
THE BEST OF VIETNAM 2022
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Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TẠP CHÍ SỞ HỮU TRÍ TUỆ & SÁNG TẠO

Tòa soạn: Số 6 Đặng Văn Sâm, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng: 140 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.thebestofvn.com – Email: binhchon@thebestofvn.com

Hotline: 0901 858 161 (Mr. Khôi)



Được nhận 10 (Mười) Thư mời tham dự lễ công bố “The Best Of Vietnam 2022” tại 
khách sạn LA VELA SAIGON (5 Sao) và truyền hình trực tiếp HTV;

Sắp xếp vị trí (ĐẠI BIỂU) trang trọng tại khán phòng lễ công bố “The Best Of 
Vietnam 2022”

Sắp xếp vị trí (ĐẠI BIỂU) trang trọng tại khán phòng lễ công bố “The Best Of 
Vietnam 2022”

Được nhận 06 (Sáu) Thư mời tham dự lễ công bố “The Best Of Vietnam 2022” tại 
khách sạn LA VELA SAIGON (5 Sao) và truyền hình trực tiếp HTV;

Giá trị: 300.000.000 (Ba trăm triệu đồng) Giá trị: 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng)

BẢNG CHI TIẾT QUYỀN LỢI 
NHÀ TÀI TRỢ “THE BEST OF VIETNAM 2022”

Logo nhận diện được in ấn trang trọng vị trí (Lớn nhất ở vị trí góc trái ngang hàng 
Ban tổ chức) trên tất cả hệ thống Pano, Backdrop, Phướn dọc, Standee .. tại địa 
điểm tổ chức Lễ công bố “The Best Of Vietnam 2022”;

Logo nhận diện được in ấn trang trọng vị trí (Lớn nhất ở vị trí góc trái ngang hàng 
Ban tổ chức) trên tất cả hệ thống Pano, Backdrop, Phướn dọc, Standee .. tại địa 
điểm tổ chức Lễ công bố “The Best Of Vietnam 2022”;

Logo NTT xuất hiện màn hình LED CHÍNH xuyên suốt thời gian Lễ Công Bố “The 
Best Of Vietnam 2022” và truyền hình trực tiếp sóng HTV – Truyền hình TP. Hồ Chí 
Minh;

Logo NTT xuất hiện màn hình LED CHÍNH xuyên suốt thời gian Lễ Công Bố “The 
Best Of Vietnam 2022” và truyền hình trực tiếp sóng HTV – Truyền hình TP. Hồ Chí 
Minh;

Đại diện doanh nghiệp được mời lên sân khấu nhận biểu trưng và chứng nhận 
(TOP 5) từ đại biểu, Đồng thời logo + thông tin doanh nghiệp hiển thị trên màn 
hình LED;

Đại diện doanh nghiệp được mời lên sân khấu nhận biểu trưng và chứng nhận 
(TOP 5) từ đại biểu, Đồng thời logo + thông tin doanh nghiệp hiển thị trên màn 
hình LED;

MC giới thiệu thành tích Doanh nghiệp – Doanh nhân, sản phẩm, thương hiệu- 
dịch vụ tiêu biểu của doanh nghiệp tại Lễ Công bố & được truyền hình trực tiếp;

MC giới thiệu thành tích Doanh nghiệp – Doanh nhân, sản phẩm, thương hiệu- 
dịch vụ tiêu biểu của doanh nghiệp tại Lễ Công bố & được truyền hình trực tiếp;

Được phép sử dụng dấu hiệu (01 năm) “The Best Of Vietnam 2022” trong Hồ sơ 
giới thiệu năng lực và các hoạt động Marketing, truyền thông, phục vụ cho công 
tác quảng bá doanh nghiệp;

Được phép sử dụng dấu hiệu (01 năm) “The Best Of Vietnam 2022” trong Hồ sơ 
giới thiệu năng lực và các hoạt động Marketing, truyền thông, phục vụ cho công 
tác quảng bá doanh nghiệp;

Ban tổ chức gửi Album ảnh chụp tại sự kiện & Souce gốc Video (gắn logo HTV 
tryền hình trực tiếp) toàn bộ lễ công bố;

Ban tổ chức gửi Album ảnh chụp tại sự kiện & Souce gốc Video (gắn logo HTV 
tryền hình trực tiếp) toàn bộ lễ công bố;

Đăng bài (08 Bài) PR  (số lượng khoảng 800 đến 1.000 từ, kèm 2 ảnh, doanh nghiệp 
cung cấp bài viết phù hợp với điều kiện quảng cáo) đăng trên công điện tử: 
www.vietnamthebest.vn; www.chatluongvietnam.com; 
www.doanhnhanvietnam.org; www.sohuutritue.org;

Đăng bài (05 Bài) PR  (số lượng khoảng 800 đến 1.000 từ, kèm 2 ảnh, doanh nghiệp 
cung cấp bài viết phù hợp với điều kiện quảng cáo) đăng trên công điện tử: 
www.vietnamthebest.vn; www.chatluongvietnam.com; 
www.doanhnhanvietnam.org; www.sohuutritue.org;

Phát (10 Lần) TVC – Phóng sự Doanh nghiệp (Thời lượng 3-5 phút) trên màn hình 
LED trên Sân khấu trong thời gian đón Đại biểu. (TVC – Phóng sự, Đơn vị gửi BTC 
trước 07 ngày diễn ra Lễ công bố);

Phát (05 Lần) TVC – Phóng sự Doanh nghiệp (Thời lượng 3-5 phút) trên màn hình 
LED trên Sân khấu trong thời gian đón Đại biểu. (TVC – Phóng sự, Đơn vị gửi BTC 
trước 07 ngày diễn ra Lễ công bố);

Chạy (05 Lần) chân chữ “Logo + Tên Thương hiệu NTT … Hân hạnh đồng hành 
cũng chương trình” trong thời gian phát sóng truyền hình trực tiếp;

Chạy (03 Lần) chân chữ “Logo + Tên Thương hiệu NTT … Hân hạnh đồng hành 
cũng chương trình” trong thời gian phát sóng truyền hình trực tiếp;

BTC trao tặng Bảng vàng & Hoa cảm ơn của BTC theo danh vị NTT đăng ký ngay 
phần đầu Lễ công bố & phát sóng truyền hình trực tiếp;

BTC trao tặng Bảng vàng & Hoa cảm ơn của BTC theo danh vị NTT đăng ký ngay 
phần đầu Lễ công bố & phát sóng truyền hình trực tiếp;

MC thay mặt Ban tổ chức cám ơn NHÀ TÀI TRỢ trong đề dẫn khai mạc và lời kết bế 
mạc Lễ công bố và phát sóng truyền hình trực tiếp;

MC thay mặt Ban tổ chức cám ơn NHÀ TÀI TRỢ trong đề dẫn khai mạc và lời kết bế 
mạc Lễ công bố và phát sóng truyền hình trực tiếp;

Được đặt Banner kích thước (960 x 315 Pixel) trên trang chủ (06 tháng) báo điện 
tử: sohuutritue.net.vn Và cổng điện tử: vietnamthebest.vn; 
chatluongvietnam.com; doanhnhanvietnam.org;

Được đặt Banner kích thước (960 x 315 Pixel) trên trang chủ (03 tháng) báo điện 
tử: sohuutritue.net.vn Và cổng điện tử: vietnamthebest.vn; 
chatluongvietnam.com; doanhnhanvietnam.org;

Thiết kế riêng 01 trang (Ladi Page) giới thiệu sản phẩm – Dịch vụ doanh nghiệp 
gắn link trực tiếp từ website chương trình. (Hoặc đơn vị cung cấp Souce code);

Thiết kế riêng 01 trang (Ladi Page) giới thiệu sản phẩm – Dịch vụ doanh nghiệp 
gắn link trực tiếp từ website chương trình. (Hoặc đơn vị cung cấp Souce code);

Phát điểm tin thời sự trưa trên HTV9 & HTV1 ngay sau lễ công bố (Doanh nghiệp 
cần gửi thêm tư liệu (Video hoặc Hình ảnh) để lồng thêm hình ảnh điểm tin;

Phát điểm tin thời sự trưa trên HTV9 & HTV1 ngay sau lễ công bố (Doanh nghiệp 
cần gửi thêm tư liệu (Video hoặc Hình ảnh) để lồng thêm hình ảnh điểm tin;

Được sử dụng (05 Ba người) phòng chờ VIP RIÊNG tại khách sạn LA VELA SAIGON 
(5*) trước giờ lễ công bố & truyền hình trực tiếp bắt đầu;

Được sử dụng (03 Ba người) phòng chờ VIP RIÊNG tại khách sạn LA VELA SAIGON 
(5*) trước giờ lễ công bố & truyền hình trực tiếp bắt đầu;

Bố trí 01 (một) Booth thiết kế riêng (2.5x3m) trưng bày tại đại sảnh khu vực;Bố trí 01 (một) Booth thiết kế riêng (2.5x3m) trưng bày tại đại sảnh khu vực;

Mời (05 Người) dự Tiệc chiêu đãi khách mời quốc tế & Lãnh đạo; Mời (03 Người) dự Tiệc chiêu đãi khách mời quốc tế & Lãnh đạo;

Đại diện Cộng đồng doanh nghiệp phát biểu, ngay sau Bài phát biểu Khai mạc Lễ 
Công Bố của Lãnh đạo (Bài phát biểu DN chuẩn bị và được BTC duyệt nội dung);

Đăng Thông cáo báo chí sau chương trình: số lượng 01 bài (số lượng khoảng 800 
đến 1.000 từ, kèm 2 ảnh, doanh nghiệp cung cấp bài viết phù hợp với điều kiện 
quảng cáo) đăng trên báo điện tử www.dantri.com.vn hoặc www.tuoitre.vn;



Được nhận 03 (Ba) Thư mời tham dự lễ công bố “The 
Best Of Vietnam 2022” tại khách sạn LA VELA SAIGON 
(5 Sao) và truyền hình trực tiếp HTV;

Sắp xếp vị trí (VIP 1) trang trọng tại khán phòng lễ 
công bố “The Best Of Vietnam 2022”

Được nhận 01 (Một) Thư mời tham dự lễ công bố “The Best Of Vietnam 2022” tại khách sạn LA VELA SAIGON (5 Sao) và truyền hình trực tiếp HTV;
Logo nhận diện được in ấn trang trọng vị trí trên tất cả hệ thống Pano, Backdrop, Phướn dọc, Standee .. tại địa điểm tổ chức Lễ công bố “The Best Of Vietnam 2022”;
MC Xướng tên Thương hiệu/sản phẩm/Dịch vụ trong danh sách công bố “The Best Of Vietnam 2022” tại Lễ Công bố & được truyền hình trực tiếp;
Biểu trưng và Chứng nhận sẽ được Ban tổ chức bố trí gửi về doanh nghiệp;
Được phép sử dụng (01 năm) dấu hiệu “The Best Of Vietnam 2022” trong Hồ sơ giới thiệu năng lực và các hoạt động Marketing, truyền thông, phục vụ cho công tác 
quảng bá doanh nghiệp;
Đăng bài (01 Bài) PR  (số lượng khoảng 800 đến 1.000 từ, kèm 2 ảnh, doanh nghiệp cung cấp bài viết phù hợp với điều kiện quảng cáo) đăng trên công điện tử: 
vietnamthebest.vn; chatluongvietnam.com; doanhnhanvietnam.org; sohuutritue.org;

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
TẠP CHÍ SỞ HỮU TRÍ TUỆ & SÁNG TẠO

Tòa soạn: Số 6 Đặng Văn Sâm, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng: 140 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.thebestofvn.com – Email: binhchon@thebestofvn.com

Hotline: 0901 858 161 (Mr. Khôi)

Logo nhận diện được in ấn trang trọng vị trí TOP 10 
(Hàng đầu & trung tâm) trên tất cả hệ thống Pano, 
Backdrop, Phướn dọc, Standee .. tại địa điểm tổ chức 
Lễ công bố “The Best Of Vietnam 2022”;

Đại diện doanh nghiệp được mời lên sân khấu nhận 
biểu trưng và chứng nhận (TOP 10) từ đại biểu, Đồng 
thời logo + thông tin doanh nghiệp hiển thị trên màn 
hình LED;

MC giới thiệu thành tích Doanh nghiệp – Doanh 
nhân, sản phẩm, thương hiệu- dịch vụ tiêu biểu của 
doanh nghiệp tại Lễ Công bố & được truyền hình trực 
tiếp;

Được phép sử dụng (01 năm) dấu hiệu “The Best Of 
Vietnam 2022” trong Hồ sơ giới thiệu năng lực và các 
hoạt động Marketing, truyền thông, phục vụ cho 
công tác quảng bá doanh nghiệp;

Ban tổ chức gửi Album ảnh chụp tại sự kiện & Souce 
gốc Video (gắn logo HTV tryền hình trực tiếp) toàn bộ 
lễ công bố;

Đăng bài (03 Bài) PR  (số lượng khoảng 800 đến 1.000 
từ, kèm 2 ảnh, doanh nghiệp cung cấp bài viết phù 
hợp với điều kiện quảng cáo) đăng trên công điện tử: 
vietnamthebest.vn; chatluongvietnam.com; 
doanhnhanvietnam.org; sohuutritue.org;

Được nhận 02 (Hai) Thư mời tham dự lễ công bố “The 
Best Of Vietnam 2022” tại khách sạn LA VELA SAIGON 
(5 Sao) và truyền hình trực tiếp HTV;

Sắp xếp vị trí (VIP 2) trang trọng tại khán phòng lễ 
công bố “The Best Of Vietnam 2022”

Logo nhận diện được in ấn trang trọng vị trí TOP 30 
(Hàng hai & trung tâm) trên tất cả hệ thống Pano, 
Backdrop, Phướn dọc, Standee .. tại địa điểm tổ chức 
Lễ công bố “The Best Of Vietnam 2022”;

Đại diện doanh nghiệp được mời lên sân khấu nhận 
biểu trưng và chứng nhận (TOP 30) từ đại biểu, Đồng 
thời logo + thông tin doanh nghiệp hiển thị trên màn 
hình LED;

MC giới thiệu thành tích Doanh nghiệp – Doanh 
nhân, sản phẩm, thương hiệu- dịch vụ tiêu biểu của 
doanh nghiệp tại Lễ Công bố & được truyền hình trực 
tiếp;

Được phép sử dụng (01 năm) dấu hiệu “The Best Of 
Vietnam 2022” trong Hồ sơ giới thiệu năng lực và các 
hoạt động Marketing, truyền thông, phục vụ cho 
công tác quảng bá doanh nghiệp;

Ban tổ chức gửi Album ảnh chụp tại sự kiện & Souce 
gốc Video (gắn logo HTV tryền hình trực tiếp) toàn bộ 
lễ công bố;

Đăng bài (02 Bài) PR  (số lượng khoảng 800 đến 1.000 
từ, kèm 2 ảnh, doanh nghiệp cung cấp bài viết phù 
hợp với điều kiện quảng cáo) đăng trên công điện tử: 
vietnamthebest.vn; chatluongvietnam.com; 
doanhnhanvietnam.org; sohuutritue.org;

Logo NTT (TOP 10) xuất hiện màn hình LED CHÍNH 
xuyên suốt thời gian Lễ Công Bố “The Best Of 
Vietnam 2022” và truyền hình trực tiếp sóng HTV – 
Truyền hình TP. Hồ Chí Minh;

Phát (03 Lần) TVC – Phóng sự Doanh nghiệp (Thời 
lượng 3-5 phút) trên màn hình LED trên Sân khấu 
trong thời gian đón Đại biểu. (TVC – Phóng sự, Đơn vị 
gửi BTC trước 07 ngày diễn ra Lễ công bố);

Mời (01 Người) dự Tiệc chiêu đãi khách mời quốc tế & 
Lãnh đạo;

Giá trị: 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng)

BẢNG CHI TIẾT QUYỀN LỢI 
NHÀ TÀI TRỢ “THE BEST OF VIETNAM 2022”

Giá trị: 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng) Giá trị: 25.000.000 (Hai lăm triệu đồng)

Được nhận 02 (Hai) Thư mời tham dự lễ công bố “The 
Best Of Vietnam 2022” tại khách sạn LA VELA SAIGON 
(5 Sao) và truyền hình trực tiếp HTV;

Sắp xếp vị trí (VIP 3) trang trọng tại khán phòng lễ 
công bố “The Best Of Vietnam 2022”

Logo nhận diện được in ấn trang trọng vị trí TOP 100 
trên tất cả hệ thống Pano, Backdrop, Phướn dọc, 
Standee .. tại địa điểm tổ chức Lễ công bố “The Best 
Of Vietnam 2022”;

Đại diện doanh nghiệp được mời lên sân khấu nhận 
biểu trưng và chứng nhận (TOP 100) từ đại biểu, 
Đồng thời logo + thông tin doanh nghiệp hiển thị 
trên màn hình LED;

MC giới thiệu thành tích Doanh nghiệp – Doanh 
nhân, sản phẩm, thương hiệu- dịch vụ tiêu biểu của 
doanh nghiệp tại Lễ Công bố & được truyền hình trực 
tiếp;

Được phép sử dụng (01 năm) dấu hiệu “The Best Of 
Vietnam 2022” trong Hồ sơ giới thiệu năng lực và các 
hoạt động Marketing, truyền thông, phục vụ cho 
công tác quảng bá doanh nghiệp;

Ban tổ chức gửi Album ảnh chụp tại sự kiện & Souce 
gốc Video (gắn logo HTV tryền hình trực tiếp) toàn bộ 
lễ công bố;

Đăng bài (01 Bài) PR  (số lượng khoảng 800 đến 1.000 
từ, kèm 2 ảnh, doanh nghiệp cung cấp bài viết phù 
hợp với điều kiện quảng cáo) đăng trên công điện tử: 
vietnamthebest.vn; chatluongvietnam.com; 
doanhnhanvietnam.org; sohuutritue.org;

PHÍ CÔNG BỐ & SỬ DỤNG DẤU HIỆU “THE BEST OF VIETNAM 2022”

Phát (01 Lần) TVC – Phóng sự Doanh nghiệp (Thời 
lượng 3-5 phút) trên màn hình LED trên Sân khấu 
trong thời gian đón Đại biểu. (TVC – Phóng sự, Đơn vị 
gửi BTC trước 07 ngày diễn ra Lễ công bố);


