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Số:  19 /PTTH 

 

         Vĩnh Long, ngày 23 tháng 01 năm 2015 

 

THÔNG BÁO (số 06/2015) 
Về chính sách giá ưu đãi đặc biệt trong và sau Tết Nguyên đán năm 2015 

(Từ 18/02/2015 – 28/02/2015) 

 

Trước tiên, Đài Phát Thanh – Truyền Hình Vĩnh Long xin chân thành cảm ơn sự 

ủng hộ và cộng tác quý báu của Quý khách hàng với Đài trong thời gian qua, mong 

rằng mối quan hệ tốt đẹp này sẽ được duy trì và phát triển trong tương lai. 

Nhằm hỗ trợ cho Quý khách hàng quảng cáo sản phẩm trên kênh THVL1 vào 

thời điểm trong Tết Nguyên đán năm 2015, Đài PTTH Vĩnh Long sẽ áp dụng chính 

sách giá ưu đãi đặc biệt cho các mẫu quảng cáo phát sóng từ ngày 18/02/2015 đến 

ngày 28/02/2015 (từ 30 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) của Quý khách 

hàng như sau: 

Đơn giá phát sóng quảng cáo trong thời gian nêu trên sẽ bằng 50% đơn giá 

quảng cáo của bảng giá số 656/PTTH ký ngày 09/12/2014 và Thông báo số 

18/PTTH ngày 23/01/2015 (Số 05/2015) trong tất cả các khung giờ trong ngày. 

Ghi chú: 

- Chính sách này không áp dụng đối với các hợp đồng cố định quyền lợi. 

- Đối với các hợp đồng tài trợ, hợp tác sản xuất việc xuất hóa đơn bản quyền và 

chi phí sản xuất phải đúng theo quy định của hợp đồng. 

Đài PTTH Vĩnh Long xin thông báo đến Quý Khách hàng được biết để thuận tiện 

cho việc đăng ký quảng cáo trong thời gian tới.  

Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý Khách hàng. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu P.DV&QC, P.TCHC. 

GIÁM ĐỐC  
(đã ký) 

Lê Quang Nguyên 

 


