
VIETNAM PRESS
Tiếp cận thị trường Việt Nam dễ dàng hơn

với thông cáo báo chí

Tạo ra cách đơn giản nhất để tiếp cận

thị trường Việt Nam

100% 60% 20%

Giám đốc → Đào tạo →  Kết quả

-Rào cản ngôn ngữ

-Văn hóa doanh nghiệp

-Nền tảng, bản sắc

Khó khăn trong marketing ở nước ngoài
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・Nhiều người sử dụng sản phẩm hơn

・Mở rộng thị trường

・Tăng việc làm và thu nhập

・Giảm thiểu được chi phí

Nếu việc tiếp cận thị trường dễ dàng hơn

Tại sao?

-- Mục tiêu của chúng tôi--

-- Để làm được điều đó --
Một phương pháp tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp/ cá nhân ở nước ngoài

đơn giản và hiệu quả hơn

Dễ dàng

Đó là…

-- Vietnam Press (Thông cáo báo chí)-

Thông cáo báo chí là các câu chuyện ngắn, hấp dẫn được viết bởi các chuyên gia PR và

được gửi tới các đơn vị truyền thông mục tiêu.

Mục tiêu của thông cáo báo chí là gợi lên sự quan tâm của nhà báo hoặc nhà xuất bản.

-- Thông cáo báo chí là gì? --
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Tạp chí

Tel Com

WEB

TV

Facebook

Tạo niềm tinĐăng bàiChuyển bàiNhận bài

Tạo ra niềm tin từ các đối

tác, nhà bán lẻ, công ty

quảng cáo trong tương lai

Các đơn vị truyền

thông như báo, tạp chí, 

trang web sẽ đăng bài

của bạn

Chúng tôi sẽ chuyển

bài đến hơn 1000 đơn

vị truyền thông ở Việt

Nam

Bạn chỉ cần gửi tiêu đề

và nội dung gốc của bài

báo

(Chúng tôi cũng có thể

giúp bạn viết bài)
Tạp chí

Báo

WEB

Cty Quảng cáo

Khách hàng

Partner Company



-- Danh sách các đơn vị truyền thông--

-- Lợi ích chúng tôi đem lại? --

①Tiết kiệm ②Đơn giản, hiệu quả ③Bán hàng hiệu quả ④Tạo thương hiệu

×10 = $8000

Một bài PR bình thường tốn từ 5-800$

×10 = $490

↓Giảm xuống ↓

VP: 10Media ＝ $490

Tốn thời gian!
A news

B Magazine

C Web
D News

Một lần tiếp cận

A 
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Bán cho từng khách hàng

A

B

C

Khách hàng tự liên lạc

1000
media

Tạo dựng được

thương hiệu cho công

ty
Tôi đã nhìn thấy

công ty đó trên tờ

báo mà con trai tôi

đang làm việc

Nó rất đáng tin 

vì tôi đã thấy nó

trên báo

-- Chúng tôi có thể hỗ trợ những gì?--

① Hiệu chỉnh

② Chọn đơn vị truyền thông

③ Phân phối bài

④ Chia sẻ thông tin

① Viết bài

② Dịch bài

③ Gửi bài với nhiều ngôn ngữ

④ Khảo sát

・Đăng bài mẫu

・Quảng cáo

・Landing page/Website

・Các sự kiện PR

・Giới thiệu đơn vị

truyền thông

1 lần đăng bài= $490 1 dịch vụ đi kèm= $90 Dịch vụ khác
Bạn sẽ tốn từ 5-800$ nếu muốn đăng bài PR trực tiếp tại các đơn vị truyền thông

2017/5/9【ベトナム共産党電子新聞】
2017/5/10【Vietnam Breaking News】

2017/5/10【Hanoi Times】
2017/5/10【Langson新聞】

2017/5/11【Thoi dai(Vietnam Times)】
2017/5/15【Viet Naviベトナム生活・観光情報ナビ】

2017/5/16【The Daily NNA Vietnam Edition アジア経済情報紙】
2017/5/30【Tạp chí kiến trúc và đời sống】

Kyocera tổ chức “Lễ công bố Đoàn thiếu
niên Việt Nam thăm hữu nghị Nhật
Bản”

$5100!!

-- Kết quả đăng bài--

Tên công ty
Đại diện
Thành lập
Địa chỉ
Điện thoại
Vốn
Lĩnh vực kinh doanh
Đơn vị kiểm toán
Ngân hàng

Daisei VEHO Works Co,.Ltd
Yuki Wajima
Tháng 5, 2017
TOONG 25T2 Hoàng Đạo Thúy
+84 869 156 145
200,000USD
Dịch vụ thông cáo báo chí, Hỗ trợ các công ty khác kinh doanh tại Việt Nam, Sự kiện, CNTT
KPMG 
(The Bank Of Tokyo Mitsubishi Bank)、BIDV Bank

Giới thiệu công ty http://www.vietnam-press.com/

Hãy liên lạc với chúng tôi!! 

Tel: (+84) 869 156 145

Email: info@vietnam-press.com
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http://dangcongsan.vn/doi-ngoai/doan-thieu-nien-viet-nam-tham-huu-nghi-nhat-ban-437202.html
https://www.vietnambreakingnews.com/2017/05/vietnam-youth-friendship-visit-to-japan-in-2017/
http://www.hanoitimes.com.vn/social-affair/2017/05/81E0B1F8/10-vietnamese-teenagers-pay-friendship-visit-to-japan/
http://baolangson.vn/tin-bai/Van-hoa-xa-hoi/doan-thieu-nien-viet-nam-tham-huu-nghi-nhat-ban/30-30-111304
http://thoidai.com.vn/ban-nam-chau/10-doan-vien-thieu-nien-tham-huu-nghi-nhat-ban-trong-thang-8_t114c34n45047
https://vietnam-navi.info/whatsnew/54675
https://drive.google.com/open?id=0ByLQcEFeRFWMRmJ2emRad2VnSk5UNk5Ba1VESGRMR0F1bjdV
http://www.kientrucvadoisong.net/n38-tin-doanh-nghie%CC%A3p/n3018-kyocera-to-chuc-chuong-trinh-giao-luu-hoc-tap-tai-nhat-ban-cho-tre-em.html

