
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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GIỚI THIỆU 

Chương trình truyền thông cho các doanh nghiệp tham gia triển lãm 

“Triển lãm LEDTEC ASIA 2017” 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------oOo------------ 

TPHCM, ngày 10 tháng 3 năm 2017 

Kính gửi: Quý Doanh Nghiệp 

LEDTEC ASIA 2017 “Vietnam Int’l LED/OLED & Digital Signage Show 2017” - triển lãm 

chuyên nghiệp duy nhất tại Việt Nam hoàn toàn dành riêng cho thị trường đèn LED/OLED – là triển 

lãm tiêu biểu của Việt Nam về công nghiệp đèn LED/OLED và chiếu sáng hiệu quả, là diễn đàn tiên 

phong, giới thiệu những công nghệ và sản phẩm mới nhất trong ngành công nghiệp chiếu sáng tại 

Việt Nam. 

Trang báo điện tử trực tuyến anhsangvacuocsong.vn, cơ quan ngôn luận của Hội Chiếu sáng Việt 

Nam trực thuộc Bộ Công Thương, là trang chuyên ngành duy nhất cho ngành công nghiệp chiếu sáng 

chuyên cung cấp các thông tin, giới thiệu các vật liệu, công nghệ và sản phẩm mới nhất và là cầu nối 

giữa các Công ty sản xuất đèn LED/OLED, thiết bị chiếu sáng với cộng đồng người tiêu dùng tại Việt 

Nam và Đông Dương. Hơn nữa, chúng tôi còn tham gia tư vấn, cung cấp thông tin thị trường, góp 

phần tạo dựng một cộng đồng doanh nghiệp chiếu sáng phát triển bền vững. 

Tổng biên tập tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống xin kính gửi đến Quý doanh nghiệp thông tin 

chương trình để giúp cho các đơn vị có thể truyền thông thương hiệu của mình tốt nhất. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu văn thư; 

- Lưu phòng kinh doanh. 

 

 

T/M Ban Tổ Chức 

Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống 

Tổng Biên Tập 

 

 

 



 

 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH 

 
 ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 

- Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống (Trang trực tuyến anhsangvacuocsong.vn) 

- Công Ty TNHH Giải Pháp Trực Tuyến (ESC)  

 THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

- Kết thúc đăng ký tham gia chương trình “Truyền thông cho các Doanh nghiệp trong triển 

lãm LEDTEC ASIA 2017” vào lúc 23h59’ ngày 20/3/2017 

- Thời gian triển khai chương trình truyền thông bắt đầu vào lúc 7h00 ngày 21/3/2017 kết 

thúc vào lúc 23h59’ ngày 11/4/2017 

 MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 

- Xây dựng một chiến dịch truyền thông thương hiệu hiệu quả, giúp doanh nghiệp nâng cao 

vị thế cạnh tranh trong tiến trình hội nhập. 

- Cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin chính xác về thị phần, tình hình kinh tế và các 

tài liệu hữu ích trong ngành. 

- Mang đến cho các Doanh nghiệp tham gia chương trình cơ hội tiếp cận được các đối tượng 

cùng chung trong ngành nghề công nghệ chiếu sáng để phát triển doanh nghiệp  cũng như 

mạng lưới phân phối của mình. 

 

II. BIỂU PHÍ  THAM GIA 

 

Nội dung Gói ADLEDTEC 

Miễn phí thiết kế banner quảng cáo  

Đặt banner tại trang chủ vị trí Large 1 -> Large 5  (*)  

Đặt banner tại trang chủ vị trí Leaderboard 1,2 (*)  

Đặt banner tại trang chủ vị trí Square 1, Square 2, Square 3 (*)  

Được tư vấn, cung cấp thông tin kinh tế thị trường hàng 

tháng của tạp chí.  

Viết bài quảng cáo cho doanh nghiệp  



 

 

Đăng tải bài viết PR trên báo giấy.  

Đăng trên trang trực tuyến  Tạp chí Ánh Sáng và Cuôc 

Sống  

In logo trong list danh sách tài trợ trên báo giấy  

Được đăng ký tham dự chuyên đề Ánh Sáng Công 

Nghệ do Tạp Chí ASvCS phối hợp thực hiện cùng 

với đài truyền hình kỹ thuật số VTC2. 
 

đăng ký tham dự hội thảo khoa học công nghệ chiếu 

sáng Việt Nam  

Đăng ký tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư về chiếu 

sáng Việt Nam  

Thông qua hệ thống emails marketing tới 10.000 độc giả 

trong toàn quốc  

Hỗ trợ truyền thông trên Fanpage facebook có hơn 2k 

lượt follow  

Đăng Clip trong chuyên mục Video trên trang trực tuyến 

Tạp Chí Ánh Sáng và Cuộc Sống. 
(**) 

Biểu phí tham gia: ưu đãi các thành viên đăng ký trước 

ngày 20/3/2017 
800USD 500 USD 

Gia hạn dịch vụ đặt banner quảng cáo trực tuyến. Giảm 20% + tặng thêm 1 tuần 

 

(*) Chỉ được 1 lựa chọn tùy vào thời gian và thực tế khi KH đăng ký trước 

(**)  Tùy theo yêu cầu thực hiện hoạt cảnh và nội dung thực hiện Clip sẽ có báo giá chi tiết  

Mức chi phí trên chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có tham gia gian hàng LEDTEC ASIA 2017 

và đăng ký trước 23h59’ ngày 20/3/2017                                

 

 
 

 

Mọi thông tin về Chương trình quý đơn vị xin vui lòng liên hệ: 

ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC LEDTEC ASIA 2017 & HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

Công ty EXPORUM tại TPHCM 

Phòng 7A, Lầu 7, 145 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM 

ĐT: 08 3620 0618 - Hotline: 0902 815 277 (Ms. Thảo) 

Email: kate@exporum.com – Website: www.ledtec.anhsangvacuocsong.vn  

 

 

http://www.ledtec.anhsangvacuocsong.vn/

