
DAI TRUYEN HÎNH VIÆT NAMM 
TRUNG TÄM QUÁNG CÁO VÀ 

DICH VU TRUYEN HINH 

cONG HÒA X HOI CHn NGH*A VIET NAM 

Doe lap -Ty do -Hanh phúc 

Hà Noi, ngày 26tháng 4 n�m 2021 Só:2203 TVAd-KDBQ 
V/v moi hop tác phát sóng/kinh doanh 

quang cáo trên VTV - World Cup 2022 

Kính gùi: Quý Khách hàng, Quý Doanh nghiÇp 

Dau tien, Trung tâm Quáng cáo và Dich vå Truyên hinh (TVAd) xin giti tÛi các 

Quy Khách hàng löi chào trân trong. 

Vong chung két giäi vô �ich bóng �á thÃ giÛi - FIFA World Cup 2022 (Giái �âu) 

dy kiên diên ra 21/11 18/12/2022 tai Qatar vÛi 32 dÙi tuyen quóc gia - 64 trân �âu. 

Dây là ky World Cup lân thr 2 duoc to chéc t¡i Châu (sau ký World Cup 2002 duge 

to chúc tai Hàn Quôc và Nht Bán) và là lân dâu tiên trong lËch së các vòng chung kêt 

World Cup duoe tó chérc vào mùa �ông. Giäi �¥u là mÙt trong nhïng s kiÇn thÃ thao 

lón nhât hành tinh, quy tu tât cà các �Ùi bóng chât luong cao trên toàn thê giói, héa 

hen së dem l¡i su quan tâm lón cça khán già. 

HiÇn nay, D�ài Truyên hinh ViÇt Nam (�ài THVN) dang có kê hogch tim dôi tác 

hop tác mua bàn quyên và khai thác kinh doanh Giäi �âu này. TVAd xin thông báo và 

råt mong nhn duoc s quan tâm, hop tác cça Quý Khách hàng, Quý Doanh nghiÇp. 
TVAd tin tuong vói chât luong chuyên môn cao và tính chât hâp dân cça Giài �âu sÁ 

dem lai su thành công tôt dep trong quá trinh hop tác giïa chúng tôi và Quý Khách 

hàng 
Moi hinh théc hop tác mua bän quyên, khai thác kinh doanh xin liên hÇ truc tiêp 

vÛi chúng tôi qua: 

Bà Phan ThË Thom - Truông phòng Kinh doanh Ban quyên, �iÇn thoai: 
0903489823, Email: phanthom@tvad-vtv.vn 

Thoi gian nhn dê nghË hop tác: Truóc ngày 3/12/2021 

Xin trân trong c£m on. 

Noi nhan: 
- Nhu trên; 

-Tông Giám �ôc (dê b/c); 
- Ban KHTC, TKBT (dê p/h); 
- Luu: VT, KDBQ. 
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