Mẫu 01: TVAd - KH

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
TRUNG TÂM QUẢNG CÁO VÀ
DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày…. tháng….năm …..

PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Duyệt chương trình/Mẫu quảng cáo
I. Thông tin đơn vị gửi chương trình/mẫu QC:
- Tên công ty (doanh nghiệp)i:
- Địa chỉ
:
- Điện thoại
:
Fax:
- Người liên hệ
:
Số điện thoại:
Email:
II. Thông tin sản phẩm:
- Nhà SX/phân phốiii :
- Địa chỉ
:
- Điện thoại
:
Fax:
iii
- Tên mẫu QC
:
Thời lượng:
giây
- Mã mẫu QC cùng nội dung đã có tại TVAd (nếu có):
Thời lượng:
giây
- Lưu ý
:
III. Hồ sơ quảng cáo (HSQC) kèm theo:
1.
2.
3.
4.
5.
❖ Ghi chú:
- Nhà SX/phân phối hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp cũng như bản quyền về
hình ảnh và âm thanh của mẫu quảng cáo.
- Khách hàng không cần phải gửi lại những hồ sơ mà khách hàng đã từng cung cấp cho
TVAd (trong thời hạn 03 năm).
- Thông tin chi tiết liên quan đến việc tiếp nhận mẫu, hồ sơ và trả kết quả nghiệm thu
chương trình/mẫu quảng cáo, Quý khách vui lòng liên hệ: Thùy Hương - Phòng Kinh doanh
Dịch vụ Truyền hình và Kết nối Quảng cáo, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình Đài THVN, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
ĐT: 024.3771.1656
Mobile: 09.8226.2284
Email: duyetqc.tvad@gmail.com

NGƯỜI NHẬN MẪU QC

ĐƠN VỊ GỬI MẪU QC

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Giám đốc hoặc người được ủy quyền)

…..h….., ngày …../…..
Vào sổ số: …../20

: Là đơn vị gửi mẫu duyệt.
: Là đơn vị sản xuất, phân phối sản phẩm.
iii
: Đặt theo quy tắc: Loại mẫu QC Loại sản phẩm_Tên thương hiệu_Thông tin bổ sung làm rõ nội dung mẫu QC.
Ví dụ:Loại mẫu QC: TVC/ Panel / Popup/ Logo xoay/ ………….
Loại sản phẩm: Dầu gội đầu / Xe ô tô/ Nước giặt/ Điện thoại/……
Tên thương hiệu: Clear/ Ford/ Omo/ Oppo….
Thông tin bổ sung làm rõ nội dung quảng cáo: ………….
i

ii

