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Kính gởi: Quý khách hàng 
                                          

Trước hết, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng với Đài chúng 

tôi trong thời gian qua, mong rằng quan hệ tốt đẹp này sẽ được duy trì và phát triển 

trong tương lai.  

Bắt đầu từ ngày 14/11/2014,  Đài PT&TH Vĩnh Long sẽ phát sóng chương trình 

truyền hình thực tế về âm nhạc – Cuộc thi “Solo cùng Bole’ro”  thay cho 02 tập phim 

Nước ngoài ngày thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. “Solo cùng Bole’ro” gồm 09 

chương trình sẽ phát sóng trong khung giờ 20h30-22h00 thứ Sáu hàng tuần từ ngày 

14/11/2014 đến ngày 09/01/2015.   

Bole’ro là một giai điệu cực kỳ quen thuộc với mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân 

Việt Nam. Những giai điệu trữ tình ngọt ngào thắm thiết đã đi vào lòng người từ hơn 60 

năm trước cho tới tận bây giờ. Tuy ngày càng có nhiều dòng nhạc du nhập vào nước ta 

nhưng Bole’ro vẫn giữ được một chỗ đứng nhất định trong lòng người dân Việt. “Solo 

cùng Bole’ro” là một sân chơi mới nhằm tìm ra những tài năng của dòng nhạc Bole’ro, 

đồng thời tôn vinh giá trị của dòng “nhạc vàng” đã và đang được khán thính giả say đắm 

và quan tâm. 

Giá phát sóng quảng cáo trong chương trình “Solo cùng Bole’ro” sẽ được áp 

dụng cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Mã 
giờ 
QC 

Diễn giải Thời gian 
Giá quảng cáo 

5” 10” 15” 20” 30” 

1D13-
SLCB 

Trước “Solo cùng 
Bole’ro” (T6) 

20h30 32.000 40.000 48.000 60.000 80.000 

1D15-
SLCB 

Trong “Solo cùng 
Bole’ro” (T6) 

20h35-
21h55 

32.000 40.000 48.000 60.000 80.000 

1D17- 
SLCB 

Sau “Solo cùng 
Bole’ro” (T6) 

22h00 24.000 30.000 36.000 45.000 60.000 

(Giá trên đã bao gồm thuế VAT ) 

Đài PT&TH Vĩnh Long xin thông báo đến Quý Khách hàng được biết để thuận tiện 

cho việc đăng ký quảng cáo trong thời gian tới. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu P.TCHC, P.DV&QC. 
 

GIÁM ĐỐC 
                            
                         (đã ký) 

 
Lê Quang Nguyên 

 


