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Kính gởi: Quý khách hàng 
                                          

Trước hết, xin chân thành cảm ơn sự cộng 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 01/5/2014, Đài Truyền hình Vĩnh Long sẽ thay đổi chương trình 

buổi sáng như sau: 

1. Chương trình “Vĩnh Long ngày mới” sẽ đổi tên thành chương trình “Chào 

buổi sáng” phát sóng từ 6h00-6h30 các ngày trong tuần. 

2. Phát sóng chương trình mới “60+” vào lúc 6h30-7h30 các ngày trong tuần thay 

cho Phim sáng 6h30. “60+” là một chương trình thông tin tổng hợp với thông 

tin nhiều hơn, sâu hơn và phong phú hơn về những lát cắt nhiều chiều trong 

đời sống xã hội hàng ngày nhằm cung cấp cho khán giả thông tin đầy đủ hơn 

vào mỗi buổi sáng.  

3. Chương trình thiếu nhi sáng sẽ thay đổi giờ phát sóng từ khung giờ 7h20-

7h50 thành khung giờ 7h30-7h50.  

Giá phát sóng quảng cáo trong các chương trình trên sẽ được áp dụng như sau: 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Mã 
giờ 
QC 

Thời điểm QC Thời gian 
Giá quảng cáo 

5” 10” 15” 20” 30” 

1A1 Giữa CT Chào buổi sáng (2 cut) 6h05-6h25 2.400 3.000 3.600 4.500 6.000 

1A2 Trước CT 60+ 6h30 2.400 3.000 3.600 4.500 6.000 

1A3 Giữa CT 60+ (2 cut) 6h35-7h20 4.000 5.000 6.000 7.500 10.000 

1A4 Trước Kết thúc CT 60+ 7h25 2.400 3.000 3.600 4.500 6.000 

1A5 Chương trình thiếu nhi sáng 7h30-7h50 800 1.000 1.200 1.500 2.000 

Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT và được áp dụng từ ngày 01/5/2014. 

Nay, Đài Truyền hình 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. 
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Lê Quang Nguyên 

 


