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Vai T rò c ử a  
T ổ C hức  H op báo

1.

H ọp báo dưỢc định nghĩa là một cuộc 

họp/gặp gỡ, đối thoại, trao đổi của một chủ 

thể (doanh nghiệp, cá nhân, quốc gia) với giới truyền 

thông nhằm mục đích đưa thông tin của cuộc họp đến 

với công chúng.

Các doanh nghiệp tổ chức họp báo (T C H B ) nhằm 

đánh bóng thương hiệu của mình, họ mong muốn rằng 

thông qua họp báo công chúng sẽ biết đến mình nhiểu 

hơn và muốn củng cố, tạo niềm tin với đổi tác và người 

tiêu dùng. Thêm vào đó, chính nhờ TC H B mà thông 

tin vể doanh nghiệp được đưa ra thị trường, tạo điếu 

kiện và cơ hội đê’ họ có thê mời gọi đầu tư, hỢp tác. 

TC H B cũng là cơ hội để doanh nghiệp kết nối với giới
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Cách thức tổ chức họp báo

truyền thông và cộng đồng, xây dựng và phát triển mối 

quan hệ tổt đẹp lâu dài với giới truyền thông, tạo thiện 

cảm với công chúng. TC H B được xem là một kênh đối 

thoại quan trọng bổ trỢ cho chiến lược truyền thông 

của doanh nghiệp.

Chúng ta thường tổ chức họp báo khi:

• Có sự kiện như: khai trương, động thổ, kỷ niệm 

ngày thành lập, hoặc đón nhận bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ, Huán chương Lao 

động,...

• Khi cần công bố sản phẩm/dịch vụ mới, hoặc 

công ty có một dây chuyền, thiết bị công nghệ 

mới vừa được lắp đặt tại nhà máy, hứa hẹn cung 

cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng 

với giá cả cạnh tranh...

• Doanh nghiệp tổ chức chương trình từ thiện với 

quy mô lớn, gầy đưỢc tiếng vang trong xã hội, ví 

dụ: Năm 2008, Viettel kết hỢp với bệnh viện 

Răng hàm mặt Trung ương tổ chức họp báo ra 

quân chiến dịch phảu thuật nụ cười trẻ thơ tại 13 

tinh miến Tây Nam Bộ.
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P m o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p

Khi công ty tổ chức chương trình khuyên mãi 

lớn, ví dụ: đến Vincom mua sắm có cơ hội trúng 

kim cương...

Khi có khủng hoảng cũng là lúc chúng ta sẽ tố 

chức họp báo đê’ đưa ra những lời giải đáp thắc 

mắc cùng các giải pháp. Ví dụ: Toyota gặp sự cổ 

vể lỗi kỹ thuật, đã tổ chức họp báo để đưa ra giải 

pháp là sửa chữa miẻn phí tất cả các xe trong diện 

gặp sự cố.
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2.
P h â n  B i ệ t  t ổ  C h ứ c  H ọ p  b á o  

V Ớ I C á c  s ự  K i ệ n  K h á c

C húng ta cẩn phân biệt TCHB với các sự kiện khác 

của doanh nghiệp có mời báo chí tham dự.

Phân biệt họp báo với lẽ khai trương, khởi công, kỷ niệm 
ngày thành ỉậpf hội nghị khách hàng...

Giống nhau: Những sự kiện này và họp báo dưỢc tổ 

chức với mục tiêu giúp cho thông tin của công ty xuất 

hiện trên các phương tiện truyển thông.

Khác nhau: Trong các sự kiện trên, đối tượng khách 

mời chính không phải là phóng viên báo, đài mà chủ yếu 

là đối tác, nhà đầu tư, khách hàng... NgưỢc lại, với một 

cuộc họp báo thì thành phần khách mời chính là nhà 

báo và chỉ có một vài nhân vật quan trọng khác.
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Phân biệt họp báo với những buổi họp mặt, đối thoại 
thân mật với báo giới.

Giống nhau: Đối tưỢng khách mời chính khi tham 

dự chương trình là các phóng viên.

K hác nhau: Khi TCHB, chúng ta đặt nặng vấn đề 

đưa thông tin doanh nghiệp ra thị trường, đến với công 

chúng. Trong khi đó, tính chất của buổi gặp gỡ thân mật 

với phóng viên chủ yếu là đê’ tạo mối quan hệ thần thiết 

với phóng viên, không đặt nặng về việc thông tin doanh 

nghiệp của mình sẽ xuất hiện trên mặt báo -  đưa tin chí 

à mục tiêu phụ.

P h o n g  C á c m  p r  C h u y ế n  N g h i ệ p
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S ơ  Đ ô  Q u y  T r ì n h  

T ố  C h ứ c  H o p  b á o

3.

 ̂ I * rong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các 

-ẵ- bạn một sơ đồ quy trình chi tiết gồm ba bước 

trước khi TC H B, trong khi tiến hành họp báo và sau khi 

l ọ p  báo với sự phân công nhiệm VỊI cụ thê’ của từng bộ 

phận. Quy trình này được xây dựng dựa trên kinh 

nghiệm thực tê của hai tác giả, cũng như tham kliảo ý 

lciên của những người làm công tác PR và cũng đã được 

kiềm chứng thông qua những buổi tổ chức họp báo của 

sinh viên. Quy trình này cung cấp cho những người làm 

PR những cách thức đê’ tổ chức, quản lý công việc của 

mình một cách hiệu quả và hạn chế thiếu sót. Vì đê’ 

hoàn thành một buổi họp báo, chúng ta phải thực hiện 

khối lượng công việc lớn. Mô hình này giúp những
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P h o n g  C á c h  p r  C h u y é n  N g h i ê p

người sẽ tổ chức họp báo biết bắt đầu từ đâu và biết 

TC H B thường có những hạng mục cơ bản nao.

QUY TRÌNH HỌP BÁO

TRƯỚC HỌP BÁO:

▼
EVENT

Khảo sát dia diẲm 
L6n nột dung ctii/ong trinh

EVENT

Lén check Ist. tuyển PG 
Làm việc VỜI MC, nhóm 
mũa. c« sĩ 
ViAt kịch bản chi tiAl

HỌP NÁM BÁT NỘI DUNG/MỤC ĐÌCH 
CHƯƠNG TRỈNH

HỌP TEAM

PHÀN CÒNG NHIẸM v ụ  CHO CÁC B ộ PHẠN

T
PR

Qai d09n 1 ị

Lèn danh sAch béo/dài, 
báo giá PR

LOGISTICS

Bào giá event

ị
THIÉT KÉ

ké nộ dung ctxKmg trinh

TRỈNH BAN GIÁM 
ĐỔC /KHÁCH HÀNG

Giai do«n 2

Duyệt
chương
trinh

T
PR

ì
LOGISTICS

So9n hợp dồng. giAy ùy Soan hợp d&ng Event 
quyền, s ^ n  công vĩn '(treo Lảm việc v6i AT/AS 
banner, giAy phép to chức) .

. In ỉn  hạng mục chương trinh 
Cỳp nhật thông tin. viét ■ ■

Triền khai vả giám $át setup

Viết MC scnpt 
Lám việc với MC 
Chuần press lót. lén danh 
sách phỏng vién
Soạn ứiư mờt phóng vién, 
gữi email và gọi diện ứioại

THIÉT KẾ

Kiểm ừa lAn cuổi file thiét kề 
Chuyển file cho nhà in
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ị
EVENT

Quàn ly úét mục. đĩa, ca sư 
nhóm mua
Xem tổng thỏ tiệc và setup 
HÔ trợ chương tilnh (cánh trái) 
Hưong dản Lẻ tán đón khách

ị
EVENT

Họp rút kinh oghiẻm 
Viét bao cắo

Cách thức tổL hức họp báo

TRONG HỌP BÁO

PR

Tiếp đốn phóng vién 
Theo MC

SAU HỌP BÁO

PR

Theo dã bn
Đánh giá mức dộ 
dưa tin
Viết báo cáo PR

LOGISTICS

Quản lý 
bộ phin AT/AS

LOGISTICS

Kiém tra hạng mục phát 
sinh tãng/giám
Soan thanh ty hợp dồng

Ghi chú : Trên  đây là Q uy trình họp báo có  đẩy đủ bổn bộ 

phận : Event, PR, Logistics và thiết kế của m ột cồ n g  ty truyén 

thông và tố chức sự kiện. N ếu là m ột doanh nghiệp chưa có sự 

phân chia bộ phận rõ ràng^ chúng ta có thể chia ra thành từng 

nhóm  nhỏ và mỗi bộ phận sẽ đảm nhiệm côn g việc theo các 

khâu trên. Đ ế tránh sơ suát; đảm bảo tiến dộ thì cán có m ột 

người nám chính chương trình còn gọi là trưởng ban tổ chức.

Trong quy trình trên chúng ta có ba giai đoạn công 

v i ệ c  c ầ n  p h ả i  l à m :  q u á  t r ì n h  c h u ấ n  bị  h ọ p  b á O ;  khi t i ế n  

hành họp báo và sau khi họp báo. Các công việc đưỢc 

phân công rõ ràng cho từng bộ phận. Phẩn sau sẽ trình 

bày chi tiết các giai đoạn và công việc của từng bộ phận.
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4.
ÁP Dụng Sơ đ ổ  Q uy T rình 

VÀO T ố  C hức  H op báo

A. QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ

1. Họp với khách hàng hoặc ban lãnh đạo

Trước khi tổ chức họp báo (TCH B), chúng ta cần 
nắm đưỢc nội dung chính và một số yêu cầu cụ thể vế 

chương trình. Do đó, bước đẩu tiên, chúng ta phải họp 

với khách hàng (nếu làm việc tại Agency ), hoặc họp với 
ban lãnh dạo (nếu làm PR tại doanh nghiệp). Đây là 
bước rất quan trọng, chúng ta phải tìm hiểu đưỢc ý định 
của khách hàng/ban lãnh đạo, ý tưởng, mục đích của họ. 
Bước này càng chi tiết, rõ ràng thì trong quá trình viết nội 

dung kịch bản, chúng ta sẽ đáp ứng đưỢc yêu cẩu của 

khách hàng hoặc ban lănh đạo công ty. Trong buổi họp, 
chúng ta cẩn làm rõ các vấn để bằng cách trả lời cho 
những câu hỏi sau:
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Mục đích họp báo là gì?

Mục tiêu cụ thê’ muốn đạt được là gì?

Ai tổ chức chính, phổi hỢp với ai?

Chương trình cụ thê’ khi họp báo là gì?

Khi nào tổ chức?

Tổ chức ở đâu ?

Khách mời là ai?

Ai sẽ tham gia trong chương trình?

Ngần sách tổ chức là bao nhiêu?

Ngoài việc đặt ra các cầu hỏi như trên, chúng ta cũng 

cần xác định rõ ràng, chi tiết mục tiêu của buổi họp báo.

• Tổng số tin bài, đầu báo sẽ đăng tải?

• Sổ tin bài, đầu báo trong nhóm báo trọng yếu sẽ 

đăng tải?

Trong các câu hỏi đưỢc đặt ra, chúng ta nên lưu ý đặc 

biệt đến thời gian tồ chức họp báo, vì thời gian là vấn đề 

rát quan trọng. Khi TCHB, chúng ta nên tránh “đụng” 

với các sự kiện tương tự như hội thảo, triển lãm, hội 

nghị... Đặc biệt nên tránh tổ chức trùng ngày sự kiện 

của quốc gia như các lẻ hội, ngày bầu cử, khánh thành 

công trình, cẩu đường... Cũng không nên TCH B vào

Cách thức tổ chức họp báo

-  1 3 5 -



những dịp lẻ hay các kỳ nghỉ, có thê’ sẽ ảnh hưởng đến 

số lượng người tham dự.

2. Họp ban tổ chức thực hiện họp báo

Sau khi có đưỢc thông tin từ khách hàng, chúng ta trở 

vể công ty họp ban tổ chức -  những người sẽ thực hiện 

buổi TCH B này. Trong buổi họp sẽ có đại diện của bốn 

bộ phận trong quy trình (bộ phận event, PR, Logistics, 

thiết kế). Các bộ phận sẽ được biết vế những thông tin, 

yêu cầu, ý tưởng của cuộc họp báo có đưỢc từ cuộc họp 

với khách hàng hoặc ban lãnh đạo. Và sẽ đưỢc phân 

công nhiệm vụ cụ thể, sau buổi họp này các bộ phận sẽ 

bắt tay vào thực hiện công việc đầu tiên của bộ phận 

mình, đây là giai đoạn 1 trong quá trình chuẩn bị.

Giai đoạn 1

Giai doạn này còn gọi là viét Proposal, là giai doạn 

chuẩn bị nội dung tống quát dê dấu thấu, trình bày ỷ 

tưởng với khách hàng/ban lãnh đạo, sau khi đã trình 

bày và nếu dược khách hàng/ban lãnh đạo cháp nhận, 

ký hỢp đổng/ký duyệt thì chúng ta mới chính thức trở 

thành người tổ chức buổi họp báo này. Sau khi giai 

đoạn 1 thành công, hỢp đồng đưỢc ký kết, các bộ phận 

mới bát tay vào chuấn bị chương trình chi tiết ở giai 

đoan 2.

p I I O N G  C á c h  p r  C n u Y t n  N g h i ê p
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Cách thức tỏ' chức họp háo

ở  giai đoạn này, đầu tiên bộ phận event sẽ đi khảo 

sát địa diêm và viết cấu trúc, nội dung ichái quát về 

chương trình:

Khào sát địa điểm tổ chức

Địa điểm có thê’ tạo ra hay phá hỏng buổi họp báo. 

Chính vì thế, đừng bao giờ xem nhẹ việc chọn địa điểm 

tổ chức. Một chương trình hay nhưng địa điểm không 

thuận lợi vế đường di, diếm trông giữ xe, tiến gửi xe... 

cũng sẽ tạo ấn tưỢng không tốt cho người tham dự. 

Thông thường khi TCHB, các doanh nghiệp sẽ chọn 

trung tám hội nghị, phòng họp của khách sạn, hoặc hội 

trường của công ty với trang bị kỹ thuật đầy dủ. Khi 

chọn địa điểm cần phải dảm bảo những tiêu chuẩn của 

một phòng họp như: không gian, diếu kiện tác nghiệp 

cho phóng viên, quay phim, kỹ thuật thu thanh... Đế 

có một dịa điểm tổ chức tốt, bạn không thê’ ngói ở nhà 

và gọi diện thoại dặt chỗ. Bạn phải đến hiện trường và 

khảo sát tát cả các hạng mục nơi mà bạn định thuê đê’ 

TC H B. Khi khảo sát địa điếm, tốt nhất bạn nên đi hai 

người, một của bộ phận sự kiện và một của bộ phận 

thiết kế. Khi đi khảo sát cẩn đem theo máy ảnh và 

thước đo.

Các công việc cấn làm khi khảo sát địa điểm:

• Dưa ra tiôu chí lưa chon đia điểm:
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-  Trung tầm thành phố hay tại trụ sở chính? 

Một điểm cần lưu ý khi chọn địa điểm là đa số 

cơ quan báo -  đài tập trung ở trung tâm nên 

địa điểm họp báo thích hỢp nhất nên chọn ở 

trung tấm thành phố.

-  Không khí: sang trọng, ám cúng, gần gũi

-  Kỹ thuật: độ cách ầm, độ sáng, nguồn điện

-  Diện tích trang trí: mặt tiến, bên trong...

-  Bàn ghế, chỗ đỗ xe

-  Số lượng người tham dự? Nếu số lượng người 

tham dự ít mà bạn chọn phòng họp báo quá 

lớn thì sẽ khiến không gian họp báo loãng. 

Còn ngưỢc lại sẽ khiến không gian chật chội.

Lên danh sách các dịa diềm cần khảo sát: khòng 

nên lên danh sách quá nhiếu địa điểm. Dựa vào 

tiêu chí, chúng ta chi nên đưa ra khoảng ba, bốn 

địa điểm phù hỢp.

Lên kế hoạch khảo sát các địa điếm: Đưa ra một 

khoảng thời gian thích hỢp đế hoàn tất việc khảo 

sát và quyết định chọn địa điểm, cắn lưu ý là 

không nên kéo dài thời gian cho công việc khảo 

sát này, chi cần một đến hai ngày. Khi khảo sát 

cần lưu ý các công việc:

P h o n g  C á c h  p r  C h ư y í n  N g h i ẻ p
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Cáí h thức tổ chức họp bảo

Chụp ảnh toàn bộ địa điểm: bên ngoài, bên 

trong, các vị trí trọng yếu.

Phác thảo sơ đồ mặt bằng địa điểm: vị trí lẻ 

tân, lối vào, bảng hướng dần, v.v...

Thử hình dung nhiểu phương án bố trí mặt 

bằng khác nhau trước khi quyết định chọn 

phương án tốt nhất.

Dưới đây là bảng hạng mục cần lưu ý khi tiến hành 

khảo sát địa điếm:

Ổ cắm điện

Sàn khấu

Chỗ đế đò đạc

Phòng thay đồ

Cửa ra váo

Cầu thang

Người lập 

Họ và tên: 

Thời gian:
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Cáu trúc của một buổi họp báo đơn giản (không có văn 

nghệ) gốm (lưu ý thời gian của mỗi chương trình có thê’ 

khác nhau):

9h -  9h30: Đón khách

9h30 -  9h35: Khai mạc

9h35 -  9h50: Phát biếu

9 h 5 0 -  10h30:Q& A

10h30 -  1 Ih; Kết thúc

Ví dụ: Nội dung khái quát của ModaMundo

P n d N G  C á c h  p r  C n u Y t n  N g h i ệ p '

(\ PRESS CONPERENCE 
□ D A M U N D D

ề 00 APRIL, 2010

P a s h i d n  F
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Câih thức tố cỉ)ức họp báo

0
TỒNG THẺ

‘p
t

< : \
% '

Đơn vị tổ chức: Moda Mundo 

Thời gian: tháng 4/2010

,■ í
1 1

Địa điểm: Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q.1
t

Số lượng: 8 0 - 100 khách

Đơn vị thực hiện: MiO Communications

F" A SH IO N

MỤC TIÊU & Ý NGHĨAm

A S H I O N

Đánh dáu sự có mặt tại Việt Nam

Khai trương cửa hàng tại Trung tâm 
thương mại Vincom

Quảng bá - giới thiệu thương hiệu, sản 
phẩm đến đối tượng tiêu dùng và giới 
truyền thông
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P h o n g  C á c h  p r  C h u y ế n  N g h i ệ p

A SH ID N

ĐIỂM NHẤN ĐẶC BIỆT______■___________ ■________

• Trưng bày sản phẳm bằng hình thức sử 
dụng nghệ thuật nhân tượng độc đáo hóa 
trang thành những doanh nhàn nổi tiếng 
trẽn thế gới tại lobby khách sạn trong suốt 
thời gian đón khách. V

• Khai mạc chương trinh ấn tượng bằng tiết 
mục múa break-dance sôi động, được dàn 
dựng riêng cho hình ảnh sản phẩm; với 
mục đích “Thể hiện đẳng cấp trong mọi hoạt 
động”. Vũ công sẽ xuất hiện trong trang 
phục vest thật lĩch lãm và tự tin thể hiện tai 
năng qua các điệu nhảy.

M ỉ ^

ĐIẺM NHẮN ĐẶC BIỆT________________________________ ■___________ ■_______

Đại sứ thương hiệu - Siêu mẫu Bình Minh 
xuất hiện ngay phút đầu chương trinh giao 
lưu cùng quan khách và báo chí.
Nhân tượng trình diễn bộ sưu tập thời 

trang trên sân khẩu trong thời gian trả lời 
phỏng vấn.
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Cách thức tă chức họp báo
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P h o n g  C á c h  p r C h u y ê n  N g h i ệ p

NỘI DUNG Dự KIẾN
8h00 -  9h00: Đon khách

•Lễ tân nữ trong trang phục hiện đại nhận thư mời 

Ẩ cai hoa hông đỏ bang vài cho khách mời (thể 

hiện phong cách Tây Ban Nha)

•Chiếu vldeo clip hinh ảnh thương hiệu Moda

Mundo ở Tây Ban Nha va cac nước khac

•Nhân vién PR tiêp đon bao chi

•Khách mời ký tẻn và chụp hinh kỷ niệm cùng với

nhân tượng tại Pano logo VVelcome.

•Dùng nhẹ (Tea -  break)ASH IO N tềuQ
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Cắch thức tô' chức họp báo
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Panologo Welcome (ảnh minh hoạ)

NỘI DUNG Dự KIẾN_________ ■_______________________•________________

9h00 -  9h15: Tuyên bố khai mạc
• MC giới thiệu sơ nét về chương trình 

và thành phần tham dự buổi lễ
• Phát biểu khai mac

P a s  H IO N

mkC
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P h o n g  C á c h  p r  C m u y ê n  N g h i ê p

/

\\
\

ASH ID N

NỘI DUNG Sự KIỆN
9h15-9h25: Phát biểu
• Đại diện công ty trình bày về kế hoạch 

phát triển và khẳng định thương hiệu 
tại VN

9h25 -  9h35: Phát biểu của Nhà thiết kế
(nếu có)
9h30 -  9h40: Phát biểu của cơ quan chủ
quản
9h40 -  9h45: Giới thiệu bộ sưu tập hình ảnh
9h45-10h15: Q&A
10h15-10h30: Kết thúc chương trình
• MC mời quý khách tham quan shovvroom

tại Vincom Center _
• Lễ tàn tiễn khách

Bộ phận PR sẽ lên danh sách báo, đài tham dự và

báo eiá PR. , X
DANH SÁCH BÁO CHÍ Dự KIẾN

1. Doanh nhãn SG
2.Mốt và cuộc sống
3. Thế giới ván hóa
4. Phong cách 
doanh nhân
5. Người Lao Động
6. Phụ Nữ TP. HCM
7. Thanh Niên Chủ Nhật
8.  Thanhnien Online
9. VN Express.net
10. Tạp chí Phong cách
11. Thời trang trẻ
12. Tạp chí Đàn ông
13. Cẩm nang mua sằm

14. Sài gòn tiếp thị
15. DNSG cuối tuắn
16. Thế giới phụ nữ
17. Tiếp thị và gia đỉnh
18. Tạp chí Đẹp
19. Thơi báo KTSG
20. SGGP
21. Thế giới Doanh nhân
22. Phụ nữ Thời đại
23. Nhịp cầu đầu tư
24. Ngôi sao.net
25. Báo công thương
26. Báo Thị trường 
Chủ Nhật
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Cảih thức tổ chức họp bão

DANH SÁCH BÁO CHÍ Dự KIÉN

27. TBKT VN
28. 24h.com
29. Đài TH HTV
30. Đài TH BTV
31. VTV9
32. Phó TBT TBKTSG
33. Hội nhà báo 
TP.HCM

34. TKTS, DNSG
35. TBT DNSG
36. Báo nhà!
37. Báo SGTT
38. Ban thời sự, TN
39. Đạo diễn- Cửu 
Long Film

Khi lên danh sách khách mời cẩn tính đến sự đa dạng 

của các phương tiện truyền thông. Cần chú ý đến phần 

khúc thị trường của công ty đê’ chọn đúng các cơ quan 

truyền thông giúp chúng ta tiếp cận đưỢc nhóm đối 

tượng công chúng mà công ty đang hướng đến.

Bộ phận logistics sẽ làm báo giá tổng quát gồm cả 

nội dung chương trình và chi phí cho các cơ quan 

truyền thông.

Bộ phận thiết kế sẽ thiết kế không gian họp báo, 

backdrop... bộ phận thiết kế tiến hành xây dựng thiết 

kế mô hình sân khấu, backdrop, standee phù hỢp với 

nội dung chương trình.
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P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ê p
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Cáí h thức tổ chức họp báo
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Pano loqo VVelcome (ảnh minh hoa

• Bố trí phương tiện nghe-nhìn (TV, Proịector, 

tranh ảnh, triển lãm ảnh, nhạc hòa tấu ...)  trong 

thời gian Phóng viên và khách mời chờ đợi.

Giai đoạn 2

Bộ phận event

Công việc của bộ phận event trước khi họp báo gồm: 

viết kịch bản chi tiết, lên check list, tuyển PGs, làm việc 

với MC, nhóm múa/ca sĩ.

Viết kịch bản chương ừình

Sau khi thuyết trình cho khách hàng/ban lãnh đạo vể 

ý tưởng T C H B  và thành phần báo đài tham dự. Nếu ý

- 149 -



tưởng của chúng ta đưỢc chọn, khách hàng sẽ ký hỢp 

đồng đê’ chúng ta tổ chức, Agency thường gọi nôm na là 

“thắng thầu”. Khách hàng/ban lãnh đạo sẽ có những 

góp ý, chỉnh sửa. Dựa trên những góp ý này, chúng ta 

thay đổi, chỉnh sửa lại. Sau đó, bộ phận sự kiện sẽ bát tay 

vào viết kịch bản chi tiết chương trình. KỊch bản này 

chính là phần cung cẫp và chuyển tải thông tin đến nhà 

báo, cũng như là toàn bộ hoạt động của buổi họp báo.

Những lưu ý khi viết kịch bản chi tiết:

• Cấu trúc chương trình nên gọn nhẹ, súc tích 

nhưng đầy đủ.

• KỊcIt bản đơn giản, liển mạch, đặt giờ cho diễn 

tiến của buổi họp báo càng chặt chẽ càng tốt.

• Mang tính đối thoại, tương tác tích cực: bố trí các 

phương tiện truyền thông tại chỗ (nếu cẩn) như 

TV, màn hình, poster, brochure, banner...

• Khi viết kịch bản nên lưu ý đến thời gian đón 

khách: không nên đón khách quá sớm, tốt nhát là 

từ 8h30 đến 9h (TC H B vào buổi sáng). Và cuộc 

họp báo cũng không nên kéo dài quá hai tiếng, 

thời gian tổ chức tổt nhất là từ thứ Ba đến thứ 

Năm trong tuấn.

Kịch bản chi tiết gồm có:

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p
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Cái h thủc tố  chức họp hảo

Các hoạt động, nội dung cụ thể (càng chi tiết 

càng tốt) về những diễn biến trong buổi họp báo.

Hướng dân phẩn âm thanh, ánh sáng^ ban nhạc 

nào sẽ chơi, ánh sáng sẽ chiếu tập trung vào đảu.

Các hiệu ứng trong phòng họp, đặc biệt là trên 

màn hình chiéu.

Nhân sự sẽ phụ trách từng nội dung và những ghi 

chú cẩn thực hiện để chạy chương trình

Ví dụ: Kịch bản chi tiết Moda Mundo (Xem trang 153).

Sau khi hoàn thành kịch bản chi tiết, các bộ phận họp 

thống nhất nội dung, chinh sửa lần cuối gửi khách 

hàng/ban giám đốc công ty duyệt. Kịch bản được duyệt, 

bộ phận sự kiện tiếp tục lên bảng checklist hay còn gọi 

là bảng phân công công việc.

Lập Checklist

Công việc của một bụổi họp báo rất nhiểu chi tiết, 

có những chi tiết rất nhỏ. Bạn không thê’ nhớ hết các 

công việc phải thực hiện và những ai sẽ thực hiện công 

việc đó. Checklist hay còn gọi là bảng phần công 

nhiệm vụ cụ thê’ cho từng bộ phận, nó là một công cụ 

đế quản lý công việc, cũng như đảm bảo cho chương 

trình đưỢc chuẩn bị chu đáo, không thiếu bất cứ hạng
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mục nào. Trong bảng checklist, chúng ta củng sẽ tổ 

chức nhân lực, tính toán phần công nhân sự nội bộ hỢp 

lý, chính xác giúp hạn chê đưỢc nhiểu rủi ro, tiết kiệm 

và đạt hiệu quả cao hơn. Mỏi thành viên tham gia 

nhóm tổ chức phải hiểu rõ công việc mà mình đảm 

nhiệm. Trưởng ban tổ chức phải có bảng checklist này 

đê nắm bắt tình hình công việc và thời gian hoàn tát, có 

trách nhiệm theo dõi công việc theo bảng checklist, 

đến thời gian quy định thi thu lại dữ liệu và lưu vào một 

folder chuấn bị chương trình.

Họp báo có thành công hay không phụ thuộc rất 

nhiểu vào quá trình chuẩn bị, trong đó checklist đóng 

vai trò hết sức quan trọng. Không đưỢc xem nhẹ bát cứ 

công việc nào, dù là rát nhỏ như chọn bài hát làm nhạc 

dạo Jáu cho chương trình, dặt lẵng hoa trên bàn tiếp 

tán... Những việc tưởng chừng đơn giản như chuẩn bị 

khay và khăn cho phần nghi lẻ trao tặng quà, nhưng vì 

người tố chức không kiểm tra kỹ, đến lúc xuất hiện trên 

sản khấu thì chi thấy chiếc khay trơ trọi với phẩn quà mà 

lại thiếu tấm khăn phủ! Nếu những việc nhỏ này đưỢc 

liệt kê chi tiết trong bảng danh mục công việc cẩn làm 

thì sẽ tránh được những thiếu sót không đáng có.

Ví dụ: Checklist của ModaMundo (xem trangisó).

P h o n g  C á c h  p r  C H U Y t n  N g h i ệ p
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Cách thức tổ chức họp báo

Làm việc với MC

MC là người nắm giữ hơn 50% thành công và là linh 

hồn của chương trình, vì thê khi lựa chọn MC cho 

chương trình cẩn hết sức cắn thận. Không phải MC nổi 

tiêng nào củng phù hỢp với họp báo. MC Thanh Bạch là 

lựa chọn số một cho các hội nghị khách hàng, nhưng đối 

với họp báo thì chưa hẳn như vậy. Những lưu ý khi chọn 

MC cho họp báo:

• Cần chọn MC có chất giọng và ngoại hình phù 

hỢp với chương trình.

• Kiểm tra lịch làm việc của MC.

• Ký hỢp đổng thể hiện sự ràng buộc về thời gian 

làm việc (M C nên đến trước chương trình 45 

phút, cập nhật danh sách khách mời và chốt nội 

dung chương trình lẩn cuối).

• Đặt ra yêu cầu trang phục với MC (có những 

chương trình vể thời trang hoặc chương trình đặc 

biệt thì MC sẽ mặc trang phục của Ban tổ chức).

• Gửi MC Script (lời dẫn của M C) ít nhất một 

ngày trước khi họp báo diẻn ra đê’ MC nắm rõ nội 

dung chương trình.

• Cần hướng dần MC đọc chính xác trên của các 

đại biểu quan trọng người nước ngoài.

-  1 5 9 -



• Chuấn bị folder chỉnh tề cho MC (nên chọn 

folder A5).

MC của buổi họp báo phải thỏa mãn tiêu chí: giới 

thiệu đúng và nói rành mạch đê’ mọi người nghe được. 

MC không cẩn và không nên nhắc lại hoặc tổng hợp 

quan điểm của người phát biểu bởi phần tổng hỢp ấy có 

thể... bị sai, gây nhiêu thông tin cuộc họp. MC có thể 

làm giảm không khí căng thẳng của cuộc họp báo bằng 

nụ cười, tác phong nhẹ nhàng, lịch sự.

Lảm việc với nhóm múa - lễ tân

Chương trình họp báo sẽ hấp dẫn, có điểm nhấn hơn 

khi có sự tham gia của nhóm múa, ca sĩ. Lỗ tần cũng góp 

phẩn rất quan trọng đói với thành công của buổi họp 

báo vì đây chính là bộ mặt, là những người đẩu tiên mà 

khách tham dự tiếp xúc. Những lưu ý khi làm việc với 

nhóm múa -  lễ tần:

• Chọn tiết mục văn nghệ, ca sĩ phù hỢp với nội 

dung chương trình và sản phẩm/dịch vụ trong 

buổi họp báo.

• Kiếm tra lịch làm việc của nhóm múa và lẻ tân.

• Soạn hỢp dổng và ký với nhóm múa (quy định 

thời gian, trang phục, bài hát/múa).

P h o n g  C á c II P R  C h u y ê n  N g h i ệ p
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• Đối với lẻ tân cần dặn dò cách trang điểm, và lên 

công ty lấy trang phục trước một ngày (trang 

phục cần được là/ủi ngay ngắn).

• Phản công nhiệm vụ và vị trí cho lẻ tân.

• Tùy theo tính chất cuộc họp báo mà tuyển lẻ 

tân cho phù hỢp, cẩn đáp ứng yêu cầu của 

khách hàng về chiều cao, vóc dáng, trang phục. 

Trang phục của lẻ tân cũng phải phù hỢp với 

nội dung chương trình, có thê’ là áo dài, áo tứ 

thân, váy,... Màu sắc của trang phục phải phù 

hỢp với màu sắc của sự kiện.

• Nhân viên PR cẩn huấn luyện lê tân cách đón 

khách, hướng dẫn khách vào vị trí, cài hoa cho 

khách...

Bộ phận PR

Trong TCHB, bộ phận PR đóng vai trò rất quan 

trọng vì đây là bộ phận làm việc trực tiếp với giới phóng 

viên báo chí -  khách mời chính trong chương trình. 

Công việc của bộ phận PR gổm:

• Soạn công văn xin phép họp báo

• Xác định thành phấn tham dự

• Mời phóng viên tham dự chương trình

Cách thức tổ chức họp bão
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• Viết lời dẳn M C /M C  Script

• Chuấn bị tư liệu họp báo: Press kit, TC BC , tư 

liệu, cầu hỏi m ồi...

Soạn cóng vãn xin phép họp báo:

Một buổi họp báo hỢp pháp phải đưỢc sự cho phép 

tổ chức của Sở thông tin và Truyển thông. Bạn cũng 

phải nắm rõ những quy định này đê’ tránh rắc rối, có thê’ 

bị phạt gây ảnh hưởng đến thời gian dự kiến của buổi 

họp báo.

H Ổ  S ơ  X IN  P H É P  H Ọ P  B Á O  

(Xem mẫu tại phụ lục)

1. Đơn xin họp báo

2. Giẫy phép kinh doanh bản sao công chứng

3. Thông cáo báo chí

4. Nội dung buổi họp báo

Thời gian cấp phép cho doanh nghiệp là bảy ngày. 
(Tham khảo địa chỉ một số Sở Thông tin và Truyền 
thông tại Phụ lục).

Nếu buổi họp báo có treo banner thì phải soạn công 

văn xin phép treo banner gửi lên Sở Thông tin, Thê’ thao 

và Du lịch. Thời gian treo banner là ba ngày trong khu 

vực tổ chức họp báo.

P h o n g  C á c h  p r  C i i u y í n  N g h i ệ p
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Hồ sơ XIN PHÉP TREO BANNER
(xem mẫu tại phụ lục)

1. Hổ sơ xin phép treo banner gồm: Đơn xin phép 

treo banner

2. Giấy phép kinh doanh

3. Giấy phép tổ chức họp báo

4. Hợp đổng với khách sạn

5. Mẫu thiết kê banner treo

6. KỊch bản chương trình

7. Tranh triển lãm nếu có

8. Công văn do ủy ban cáp cho phép tổ chức 

chương trình (nếu có)

Nếu là còng ty truyển thông tổ chức cho kliách hàng 

thì cẫn thêm:

• Hợp đổng hoặc giấy ủy quyến của doanh nghiệp

• Giấy phép kinh doanh của công ty truyén thông 

và tổ chức sự kiện

Xác định thành phần tham dự

Thành phấn tham dự của một buổi họp báo gổm:

• Phóng viên báo chí

CắL h thức tổ chức họp hảo
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• Đại diện cơ quan chức năng (Sở VH-TT, Sở 

thương m ại...)

• Khách mời chuyên gia

• Đại diện ban lãnh đạo doanh nghiệp, VIP nội bộ

• Các thành phần có liên quan khác (cá nhân, đơn 

vị thứ ba có ủng h ộ .. .)

Dựa vào danh sách báo đài chúng ta đã lập trong giai 

đoạn 1 và đã đưỢc khách hàng/ban lãnh đạo duyệt qua. 

Chúng ta sẽ lên danh sách phóng viên tham dự chương 

trình tương ứng với từng báo, đài cụ thể. Phóng viên 

báo chí là thành phần khách mời quan trọng nhất trong 

buổi họp báo, họ đến dự để đưa tin cho chúng ta. Hãy 

tận dụng mối quan hệ cá nhân với các phóng viên và 

các cơ quan thông tấn, để đảm bảo phóng viên đến 

tham dự chương trình đông đủ.

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p
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STT BÁO - ĐÀI PHÓNG VIÊN
CHỮ
KÝ

GHI CHÚ

1 Doanh nhản SG Chị Trang

2 Mốt và cuộc sống Lư Thị Thanh Lan

3 Thế giới văn hóa Chị Thiên Hà

4 Phong cách doanh nhàn Anh Hoàng Khải

5 Người Lao Động Chị Mai Vân

6 Phụ N ữ TP . HCM Chị Đức Phong

7 Thanh Niên Chủ Nhật Chị Thu Nga

8 Thanhnien O nline Chị Viên An

9 VN Express.net Chị Vân

10 Tạp chí Phong cách Chị Thiên Hà

11 Thời trang trẻ Chị Vũ Mai Quế- Phó TBT

12 Tạp chí Đàn ông Anh Toại

13 Cầm nang mua sám Anh Khải

14 Sài gòn tiếp thị Chị Kim Yến

15 DNSG cuối tuần Chị Thu Ngân

16 Thế giới phụ nữ Anh Minh Tuấn

17 Tiếp thị và gia đình Chị Thién Hà

18 Tạp chí Đẹp Anh Khải giới thiệu

19 Thời báo KTSG Lê Toàn

20 SGGP Chị Thuý Hải

21 Thế giới Doanh nhàn Trần Thanh Thuý
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23 Phụ nử Thời đại Chị Mai Thi

24 Nhịp cầu đầu tư Chị Ngọc Thủy

25 Ngôi sao.net Chị Hương Giang

26 Báo công thương Chị Như Hoa

27
Báo Thị trưởng Chủ 
Nhật

Chị Thanh Hòa

28 TBKT VN Chị Tú Uyên

29 24h.com Anh Diệp Khắc Dân •

33 Đài TH HTV Chị Như Mai

31 Đài TH BTV Chị Phương Diệu

32 VTV9 Anh Ngọc Hồi

Nhà báo chiến hữu (Minh mời thêm)

33 Phó TBT TBKTSG Anh Quốc Vĩnh

34 Hội nhà báo TP.HCM Anh Huỳnh Dũng Nhân

35 TKTS, DNSG Anh Phương Hà

36 TBT DNSG Anh Thanh Minh

37 Báo nhà! Anh Trần Thanh Phương

38 Bảo SGTT Anh Võ Đắc Danh

39 Ban thời sự, TN Anh Kim Trí

40
Đạo diễn- Cửu Long 
Film

Anh Phan Hoàng

Mời phóng viên tham dự chương ưình

Bạn có thế có một buổi họp báo tốt nhất, hoành tráng 

nhất, nội dung sự kiện phong phú hấp dản nhất khi bạn 

đảm bảo các phóng viên đưỢc mời không quên ngày diễn 
ra buổi họp báo của bạn. Chính vi thế hãy gọi điện nhấc
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nhở, vi phóng viên thường có nhiếu cuộc phỏng vấn, 

nhiểu hội nghị nên có thê’ họ sẽ quên mất buổi họp báo 

của bạn. Đừng bao giờ chủ quan lchi nghĩ rằng chỉ gửi thư 

mời là đủ. Cần chủ động email, fax cho các cơ quan báo 

chí từ 1 tuần đến 10 ngày trước khi gửi giấy mời chính 

thức. Hãy cố gắng để cơ quan báo chí... không quên lời 

mời của bạn. Hãy gọi cho phóng viên trước một ngày 

diễn ra họp báo và gửi tin nhắn cho họ vào buổi sáng diễn 

ra sự kiện để đảm bảo phóng viên nhớ đưỢc ngày, giờ 

lọp báo của bạn. Đừng ngại liên lạc với phóng viên. Mặc 

dù là những người bận rộn, thường xuyên di chuyên, 

nhưng phẩn lớn các phóng viên là những người thân 
thiện, sẵn sàng nhận điện thoại cùa bạn trừ khi bạn gọi đế 
hỏi về tin bài có đưỢc đãng hay không.

Lời mời, thường dưới dạng mời tư vấn truyền thông, 

cần trang trọng, lịch thiệp và ngán gọn; chủ để, địa 

diếm, thời gian, những nhần vật có mặt và tham gia trả 

lời phỏng ván trong buổi họp báo. Nêu bạn có mối quan 

hệ tốt với phóng viên, thiệp mời chi cán viết trên giấy 

A4, tuy nhiên đê trang trọng hơn, bạn có thê thiết kế 

thiệp mời theo đúng chù để của buổi họp báo.

Tóm tắt quy trình mời phóng viên tham dự họp báo:

Bước 1: Lập danh sách báo -  đài tham dự (căn cứ 

vào mục đích thông tin, khu vực địa lý và đối tượng

Cáih thức tố chức họp bảo
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hướng đến của công ty đê’ chọn báo, đài phù hỢp).

Bước 2: Từ danh sách báo -  đài lên danh sách phóng 

viên cụ thế (căn cứ vào nội dung thông tin công ty 

muốn xuất hiện trên mặt báo, chọn ban phù hỢp với nội 

dung thông tin để lên danh sách phóng viên).

Bước 3: Mời phóng viên tham dự.

- Trước chương trình. Cần thực hiện thứ tự các 

bước sau:

• Gọi điện thoại mời (hỏi lịch làm việc của các nhà 

báo, nếu chưa có địa chi email của nhà báo thì hỏi 

xin luôn trong cuộc điện thoại này).

• Gửi thư mời qua email (xem chi tiết trong phẩn phụ 

lục): nội dung thư mời cần ngấn gọn, súc tích; 

không nên soạn nội dung thư mời quá dài dòng.

• Nhắn tin vào điện thoại của các phóng viên.

• Chiếu hôm trước ngày tố chức cần gọi điện thoại 

nhắc lại.

• Sáng ngày tổ chức, khoảng 6h30 nhắn tin nhắc lại 

cho các nhà báo đã dưỢc mời tham dự.

• Chương trình diễn ra mà phóng viên nào chưa 

đến thì cẩn gọi điện hỏi lại.

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ê p
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Lời dẫn MC/MC Script

Sau khi kịch bản do bộ phận event viết đưỢc duyệt, 

người phụ trách MC Script sẽ dựa vào kịch bản này đê’ 

viết lời dẫn cho MC và gửi đi duyệt. Sau khi viết xong, 

gửi lại MC Script cho người phụ trách làm việc trực tiếp 

với MC và chuyển email cho MC.

Khi viết M C Script cẩn lưu ý chuyền tải nội dung, 

thông điệp của chương trình. Nên viết ngắn gọn, dẻ 

hiểu, tránh giải thích rườm rà và sử dụng từ ngữ 

chuyên môn.

Ví dụ, lời dẫn MC của Moda Mundo (Xem trang 170).

Chuẩn bị tư liệu họp báo

Tư liệu họp báo đóng góp một phần rất quan trọng 

trong việc tin tức có được phóng viên chuyến tải lên mặt 

báo hay không? Để có một buổi họp báo tốt, giúp 

phóng viên nắm bắt nhanh chóng và đưa tin chính xác 

cho bạn, bộ phận PR cần chuẩn bị tư liệu họp bậo đầy 

đủ, khoa học, rõ ràng đê’ nhà báo theo dõi được nội 

dung cuộc họp, tra cứu đưỢc các thông tin liên quan đến 
chủ đế họp báo.

Những tư liệu cán thiết trong buổi họp báo nên đê’ 

trong bộ tài liệu dành cho báo chí đến tham dự gọi là 

press kit.

Cách thức tổ chức họp báo
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Press kit gồm: kế hoạch họp báo (nội dung đi kèm 

thời gian), thông cáo báo chí, các bài phát biểu, lý lịch 

trích ngang của diẻn giả, hình ảnh, biểu đồ, thông tin 

công ty, thông tin vế sản phẩm/dịch vụ, phong bì, đĩa 

CD chứa tất cả các nội dung đã được in ra và sắp xếp theo 

folder. Phẫn quan trọng nhất của Press kit chính là thông 

cáo báo chí. Người làm PR cần có kỹ năng viết thông cáo 

báo chí (xem phán kỹ năng viết thông cáo).

Viết bài phát biểu (nếu cần) ... Bài phát biểu có thê 

do phía đối tác viết hoặc do chính chúng ta viết cho 

khách hàng. Bài phát biểu không nên viết quá dài 

dòng, cẩn ngắn gọn, đi đúng vào trọng tầm. Một bài 

phát biểu chi nên gói gọn trong vòng 5 đến 10 phút. 

Một buổi họp báo có từ hai đến ba bài phát biểu. 

Trước buối họp báo một đến hai ngày, nhân viên PR 

cần thỗng nhất trước với những nhân vật có bài phát 

biếu trong cuộc họp báo. Bạn cần góp ý với những bài 

nói dài lê thê, xa rời chủ đề buổi họp. Hướng dẫn cho 

các nhân vật cách trả lời những câu hỏi khó của báo 

giới khi họ trình bày bài phát biếu của mình hoặc tháo 

gỡ các vấn để gây tranh cãi.

Trong phẩn chuấn bị tư liệu, nhân viên PR cũng cẩn 

chuẩn bị trước khoảng 5 cầu hỏi mồi -  dạng câu hỏi gửi 

cho phóng viên khi tham dự chương trình đê’ nhờ họ đặt

P I I O N G  C á c II P R  C h u y ê n  N g h i ệ p
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Cảch thức tổ chức họp bảo

câu hỏi trong phần hỏi và đáp (Q&A). Nhân viên PR 

cũng cần phải dự đoán những cáu hỏi mà phóng viên có 

thè’ đặt ra trong buổi họp báo và chuẩn bị trước hướng 

trả lời cho các vị chủ tọa. Bộ phận này cũng cần phải 

iướng dần cho các vị chủ tọa cách trả lời, cách ứng xử 

với phóng viên trong phần hỏi và đáp. Hãy nhớ một 

nguyên tắc, tất cả những gì nói ra đều có thê’ được ghi 

âm lại, tất cả những cử chi, hành động trong buổi họp 

báo dều có thế được chụp hình hoặc quay phim lại. Cho 

nên các vị chủ tọa phải chú ý đến lời nói và hành động 

của mình trong buổi họp báo.

Bộ phận logistics

Công việc của logistics là lập bảng chi phí cho chương 

trình, làm việc với các nhà cung ứng phục vụ cho chương 

trình. '1’rong TCHB, bộ phận logistics đảm bảo mọi việc 

được diễn ra suôn sè và làm việc với bộ phận Sần kháu -  

Ả jt í  thanh -  Ánh sáng. Khác với tổ chức sự kiện, có thế 

thuê dàn âm thanh bên ngoài, tố chức họp báo chủ yếu sử 

dụng âm thanh, ánh sáng của khách sạn. Tuy nhiên cũng 

cần phải đưa ra những yêu cầu cụ thể cho hệ thổng âm 

thanh, ánh sáng và lưu ý có một điểu khoản vế phần này 

trong khi Icý hỢp đồng với khách sạn.

Bộ phận logistics cần đảm bảo âm thanh không hư 

hỏng, không bị rè, tránh tình trạng hệ thống máy

-  17S-



lạnh kém, ánh sáng chập chờn, âm thanh lúc đưỢc 
lúc mất.

Cần chuẩn bị micro đầy đủ ( l  micro cổ cò ngay bục 

phát biểu, 1 micro cho MC, 3 micro cho chủ tọa trong 

phần Q&A, 2 micro cho lẻ tán chạy hai cánh để phóng 

viên đặt câu hỏi).

Logistics cũng là bộ phận sẽ tham gia trong khâu thi 

công sản kháu, treo backdrop, banner, đặt standee, máy 

chiếu, v.v...

Bộ phận thiết kế

Sau khi thiết kế đã đưỢc khách hàng/ban lãnh đạo 

góp ý kiến, bộ phận thiết kế sẽ chỉnh sửa lại. Sau khi 

hoàn tất, mẫu thiết kế đưỢc ký duyệt. Bộ phận thiết kế 
sẽ kiểm tra về kích thước, màu sắc của backdrop, 

standee... rổi chuyển fìle sang nhà in.

Sau ichi tất cả các bộ phận hoàn tất công việc của 

mình, chúng ta sẽ tiến hành họp triển khai công việc.

Họp triển khai nội bộ

• Khoảng hai ngày trước buổi họp báo, chúng ta 
mời Đại diện bên khách hàng/ban lãnh đạo tham 
gia họp chung với ban tổ chức. Trong buổi họp 
này, mọi người cần rà soát lại tình hình thực hiện

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p

-  1 7 6 -



của các mảng công việc, xem việc hoàn thành tới 
đâu, nếu có sự cố thl đưa ra biện pháp khắc phục 

ngay lập tức.

• Phía khách hàng/ban lãnh đạo sẽ thông qua nội 
dung, kê hoạch lẩn cuối.

• Trong buổi họp chúng ta cũng cần thảo luận và 

dự đoán những vấn đề có thê’ phát sinh trong buổi 
họp báo và để xuát cách thức ứng phó với các tình 

huống phát sinh.

• “Bài binh bổ trận” tại hiện trường: xác định các vị 

trí tác nghiệp trọng yếu trước và trong khi họp 

báo, phân công người đảm trách kết nỗi ban lãnh 

đạo, khách mời, kỹ thuật viên.

Kiểm tra iần cuối

'1’rước họp báo một ngày, chúng ta cẩn kiểm tra lại 

các hạng mục đã chuẩn bị; Press kit, kỹ thuật, trang trí, 

quà tặng, tiệc nhẹ... đảm bảo tất cả đểu đã sẵn sàng.

Hai tiếng trước giờ họp, bộ phận logistics phải đến đê’ 
giám sát việc thi công sán lchấu và các hạng mục khác. 
Trước khi họp báo diễn ra cần phải kiểm tra tình trạng 

sử dụng của các phương tiện bổ trỢ: bộ đàm, âm thanh 
bàn chủ tọa, điện; máy chiếu, v.v... Kiểm tra việc sấp 
xếp tea-break và các món ăn.

Cách thức tổ chức họp háo
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B. TIẾN HÀNH HỌP BÁO

Mọi thành viên trong ban tổ chức phải có mặt ít nhất 

một giờ đổng hỗ trước khi buổi họp báo bắt đầu. Một 

lần nữa, bạn phải kiểm tra mọi hệ thống kỹ thuật, chỗ 

đứng tác nghiệp, khâu đón tiếp, chỉ dẫn chỗ ngồi, chỗ 

tác nghiệp cho phóng viên.

Buổi họp báo nên đưỢc bắt đầu đúng giờ, dù cho có 

bao nhiêu người tham dự (chi nên trễ tối đa 15 phút, 

không nên trẻ quá lầu). Mặc dù theo kịch bản, chương 

trình sẽ diễn ra lúc 9 giờ, nhưng trong thực tế có thê’ 

thay đối từ 5-15 phút, trưởng ban tổ chức cần xác định 

ịiờ nhất định đê’ bắt đầu khi lượng khách mời chưa đến 

đông đủ hay đã có mặt khoảng 80%. Tại hiện trường 

họp báo, giờ bắt đầu sẽ do trưởng ban tổ chức thông báo 

với MC và các thành viên khác.

• Trong suốt buổi họp báo, chúng ta chỉ nên bố trí 

nhân sự vừa đủ trong phòng họp báo. Những 

người không có nhiệm vụ nên đứng ở sảnh ngoài, 

không nên để quá đông người không phận sự ở 

trong phòng họp.

• Cẩn phải bám sát nội dung kịch bản, hạn chế tổi 

đa những thay đối đột xuất. Tập trung vào thông 

tin chính, đi thẳng vào vấn đề.

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p
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• Có thời gian dành cho báo chí phát biểu, đặt 

cầu hỏi.

• Trả lời chính xác, gãy gọn câu hỏi của phóng viên. 

Đề nghị hoãn lại để trả lời sau đối với những câu 

hỏi quá nhạy cảm hoặc cần sự chuẩn bị chu đáo.

Trong quá trình họp báo, mọi người đứng ở vị trí đâ 

được phần công (dùng bộ đàm liên lạc, tránh trình trạng 

di chuyển khỏi vị trí). Các vỊ trí cần lưu ý:

Nhân viên PR: Tiếp báo chí và hướng dẫn lễ tân
đón khách

Nhân viên PR cẩn đứng ở bàn tiếp Báo chí (ở khu 
vực đón khách thường sẽ phân chia theo khu: Báo chí, 
VIP, khách m ờ i.. .) ,  khi phóng viên đến, Lẻ tần sẽ 
hướng dẫn phóng viên đến bàn báo chí, cài hoa cho 
phóng viên, nhàn viên PR sẽ nhận lại thiệp mời, đưa 
danh sách ký tên (xem phần phụ lục) cho phóng viên và 
gửi đến anh chị bộ Press kit.

Nhân viên phụ trách âm thanh -  ánh sáng

Đứng ở vị trí cố định, gẩn những người điểu chỉnh 

âm thanh ánh sáng. Nhân viên này sẽ dựa vào kịch 

bản và nhắc cũng như hướng dẫn bộ phận ầm thanh 

ánh sáng chiếu đèn vào những vị trí quan trọng, mở 

hay tắt n hạc...

Cách thức tổ  chức họp bảo
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Người theo MC

Người theo M C thường là người viết MC script, 
người này sẽ đứng cạnh MC đê’ nhắc nhở và xử lý một số 
tình huống thay đổi trong kịch bản chương trình.

Khi kết thúc họp báo, nhân viên PR và Lẻ tần sẽ 

tiễn khách, tặng quà (nếu có). Cẩn lưu ý nếu trong 

chương trình họp báo có quà tặng, bạn không nên 

tặng vào đầu chương trình vì có thế gầy vướng víu cho 

phóng viên mà hãy dành quà tặng sau khi kết thúc 

họp báo.

Khi kết thúc buổi họp báo, bạn hãy dành cho giới 

truyền thông những lời cảm ơn chân thành nhất, đồng 

thời bày tỏ mong muốn đưỢc tiếp tục đón tiếp họ trong  

những lần họp báo tiếp theo. Sau đó, bạn có thể yên tâm 

ra vế và chờ xem truyén hình vào buổi tối hoặc các báo 

ngày hôm sau, để có đưỢc những thông tin nóng hổi 

nhất về chính công ty mình. Tuy nhiên, đến đây công 

việc không phải đã kết thúc.

c. SAU CHƯƠNG TRÌNH

Nhán viên PR cảm ơn phóng viên và theo dõi tin tức

Cần viết email cảm ơn phóng viên đã đến tham dự 

chương trình và nhờ các phóng viên hỗ trỢ đưa tin.

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p
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Đối với đài truyền hình, nhân viên PR cấn nắm đưỢc 
lịch phát sóng, thông báo cho những người liên quan 
đê’ cùng theo dõi tin. Đặc biệt cần lưu ý là phải nhờ 
trung tâm dịch vụ truyền hình thu sóng lại chương 
trình để làm tư liệu và nộp báo cáo. Vì tin tức trên báo 
có thê’ mua lại hoặc tìm lại được. Nhưng các chương 
trình trên truyền hình, nếu không thu sóng lại sẽ rất 

khó đê’ tìm lại.

Nhân viên PR cần theo dõi xem những báo nào đăng 

tin cho công ty mình. (Xem một số tin đi trên báo trong 

phần phụ lục.) Khi tin đã đưỢc đăng, đưỢc phát sóng 

nhân viên PR cần gọi điện thoại hoặc nhắn tin cảm ơn 

phóng viên một lần nữa.

Nộp báo cáo PR và báo cáo event

Báo cáo thường in làm hai cuốn, báo cáo PR riêng 

và báo cáo event riêng. Khi báo cáo, những tin tức nào 

được đăng tải, tùy theo quy định của công ty, các bạn 

có thể cát ra, photo hoặc scan (dù lưu lại tin tức dưới 

dạng nào thi cũng cần phải có măng sét của tờ báo, 

sau đó mới đến tin được đăng) và đóng thành một 

cuốn. Lưu ý, nếu những tin tức đưỢc đăng trên báo 

điện tử, ngoài việc lưu lại tin đăng, chúng ta cũng cần 

lưu lại đường link đê’ khách hàng hoặc sếp có thể kiểm 

tra độ chính xác.

Cách thức tố  chức họp báo
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Đánh giá, đúc kết:

Sau mỗi lẩn họp báo, ban tổ chức cẩn ngồi lại đê’ cùng 

đánh giá, đúc kết rút ra những bài học kinh nghiệm vể 

công tác tổ chức:

• Rút kinh nghiệm vể các sự cố đã xảy ra trong quá 

trình chuẩn bị

• Rút kinh nghiệm vể các sự cố đã xảy ra trước, 

trong và sau buổi họp báo

• Đánh giá hiệu quả trayền thông đã thực hiện:

— Tổng kết số tin bài đã đăng

— Thóng kê số tin bài đạt mục tiêu truyền thông 

để ra

— Thống kê số tin bài không đạt mục tiêu

— Hiệu chỉnh sau rút kinh nghiệm và lưu trữ

— Hiệu chỉnh nội dung và chỉ giữ lại phiên bản 

cuối cùng.

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p
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Phẩn IV

P H Ư Ơ N G  P HÁP  LÀM V I Ệ C  H I Ệ U  

QUẢ GIỮA D O A N H  N G H I Ệ P  VÀ 

C Ô N G  T Y  T R U Y Ề N  T H Ô N G  

( PR A G E N C Y )
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1.
H IỂU  VẾ A G EN C Y

Khái niệm Agency

Agency là một loại hình công ty dịch vụ truyến 

thông, marketing; tổ chức sự kiện. Hiểu nôm na là đơn 

vị trung gian hỏ trỢ các doanh nghiệp thực hiện các 

chương trình, chiến dịch marketing, lên chiến lược 

truyền thông và tổ chức các loại hình sự kiện. Thế mạnh 

của Agency đó là kinh nghiệm, chuyên nghiệp và quan 

hệ rộng... Ngoài ra, sự tư vấn chiến Iược thương hiệu 

cũng là yếu tố quan trọng mà nhiều doanh nghiệp muốn 

tìm đến Agency.

Tại Việt Nam hiện nay, số lượng Agency rất nhiều 

nhưng chỉ có vài công ty nổi tiếng và thường dành 

những hỢp đồng lớn như, T&A, XPR Campaing 

Golden, Masso PR, Vietba Media,...và các Agency
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nước ngoài như Arc Marketing Service, JW T  Vietnam, 

Saatchi & Saatchi, Chuo Senko, Daiko VN, Dentsu 

Alpha, Ogilvy & M ather... Những Agency này thường 

có dịch vụ trọn gói gồm nghiên cứu thị trường, thiết 

kế nhận diện thương hiệu, thiết kế chương trình 

quảng cáo, thực hiện phim tự giới thiệu, phim phóng 

sự, TVC quảng cáo, tổ chức sự kiện, lập chiến lược 

truyền thông... Bên cạnh những Agency có thể cung 

cấp trọn gói các dịch vụ, đa số các Agency tại Việt 

Nam, chủ yếu có thế mạnh trong lĩnh vực truyền 

thông, tổ chức sự kiện, hoặc có những Agency chuyên 

về TVC quảng cáo và mua sóng, mua trang trên các 

phương tiện truyền thông.

Trong phạm vi quyển sách này, chúng tôi chỉ đề 

cập đén các công việc của PR Agcncy, không đi sâu 

phân tích các loại hình Agency khác như advertising 

Agency...

Một số chức danh cơ bản trong các PR Agency

Tùy vào tính chất công việc mà mỗi Agency sẽ có 

những chức vụ và loại hình công việc khác nhau. 

Tuy nhiên, đa số các PR Agency đểu có những chức 

danh sau:

Phương pháp làm vtệc hiện quả...
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Chiet Executíve Officer (CEO)

Đây là bộ phận cao nhất chịu trách nhiệm về mọi 

hoạt động của công ty cũng như để ra những phương 

hướng hoạt động cho công ty trong những thời kỳ khác 

nhau. Thời gian của CEO thường dành để họp với 

khách hàng, họp với các nhóm dự án, sáng tạo ra những 

phương án, đánh giá các ý tưởng và lên chiến lược hoạt 

động của công ty.

Bộ phận account và dịch vụ khách hàng

Đầy là bộ phận chịu trách nhiệm chính trước khách 

hàng. Họ là chiếc cầu nối giữa Agency và doanh nghiệp. 

Họ gặp gỡ và tiếp xúc với khách hàng bằng các thông tin 

hữu ích về công ty, trả lời các thắc mắc hay cáu hỏi của 

khách hàng về công ty, lắng nghe những ý kiến và yêu 

cầu của khách hàng để truyền tải những yêu cáu đó với 

những thành viên còn lại. Đảy là một ngựời am hiểu các 

hoạt động của Agency mình và là người thông minh, 

nhanh nhạy và xử lý thông tin tót. Họ giúp cho các bộ 

phận còn lại trong công ty có thể thực hiện đúng yêu 

cẩu của khách hàng nhằm đem lại sự hài lòng. Và chính 

bộ phận này sẽ trình bày các kế hoạch hoặc ý tưởng của 

Agency cho khách hàng. Agency có khách hàng nhiểu 

hay ít phụ thuộc rất lớn vào khả năng thuyết phục và 

cách thức làm việc với khách hàng của bộ phận account.

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p
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Bộ phận evenưactívatíon

Bộ phận này chuyên lên nội dung chương trình, kịch 

bản của các sự kiện, làm việc với các nhà cung cấp hạng 

mục, lên báo giá, soạn hợp đổng và phối hỢp với các bộ 

phận khác để chạy chương trình.

Bộ phận PR

Bộ phận này chuyên lo phần xin phép tổ chức các sự 

kiện, viết bài PR, dự trù chi phí phù hỢp với sự tham gia 

của các nhà báo (báo in, báo Online, truyền hình, phát 

thanh) và gửi thông cáo báo chí cho các nhà báo có 

chứa các thông tin cẩn thiết để công chúng biết đến 

thương hiệu của khách hàng hay nhắc lại trong nhận 

thức của họ về giá trị của sản phẩm mà họ đang sử dụng. 

Mục đích là để đáp ứng yêu cẩu tin tức của báo chí cũng 

như nâng cao hình ảnh của khách hàng trong mất công 

chúng. Ngoài ra, những chuyên viên PR này còn phổi 

hỢp với các bộ phận khác để tố chức các sự kiện. Bộ 

phận này cũng sẽ thiết lập mối quan hệ mật thiết với 

giới truyền thông để đảm bảo tin tức của khách hàng 

đưỢc đăng tải trên các cơ quan thông tấn báo chí.

Bộ phận sáng tạo/ Creative

Có thể nói hấu hết các giám đốc sáng tạo đểu xuất 

phát từ trường mỹ thuật, nghệ thuật sần khấu. Nhưng để 

đáp ứng được yêu cẩu công việc trong PR Agency, họ

Phương pháp làm vtệc hiệu quả...
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phải là một người có kiến thức rộng, am hiểu nhiều lĩnh 

vực: tâm lý học, xã hội học, văn hoá bản địa, ngôn ngữ, 

âm thanh, hình ảnh, màu sắc, tạo dáng mỹ thuật, hiểu 

được cách phối hỢp các hiệu ứng âm thanh/ánh sáng 

tạo hiệu ứng tối đa... Ngoài ra các vị này củng hiểu biết 

khá nhiều vế marketing, thương hiệu và truyến thông. 

Và họ luôn không ngừng học hỏi đê đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao của khách hàng.

Bộ phận tài chinh và quản ưị mạng (Admìn)

Theo dõi tình hình tài chính của công ty, theo dõi các 

hỢp đổng thanh lý, thanh toán tiến cho các nhà cung 

cấp và nhắc khách hàng thanh toán tiền cho công ty, 

cũng như quản lý việc tính toán tiển lương hàng tháng 

cho mỗi nhân viên. Qiaản lý nhân sự và cơ sở vật chất 

của công ty. Ngoài ra, bộ phận này cũng tham gia vào 

khâu hậu kỳ của mỏi dự án truyén thông.

Designer/3D Desìgner

Designer !à người phụ trách thiết kế từ việc lên 

layout, sắp xếp chữ, chọn kiểu chữ, cỡ chữ, hình ảnh 

minh họa và giao diện... sao cho phù hỢp với từng 

phương tiện truyền thông. Trong một PR Agency, công 

việc của designer và PR writer luôn gắn liển với nhau và 

họ là một cặp bài trùng, ăn ý với nhau. Để có được 

những bài viết hay, những profile và brochure đẹp, PR
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writer là người sáng tạo, phụ trách về mặt chữ nghĩa còn 

designer là người chịu trách nhiệm truyền tải nội dung 

của PR vvriter thành hình ảnh sao cho đặc sắc và án 

tưỢng nhát. Ngoài việc là m ột cặp bài trùng với PR 

writer, designer còn phải thiết kê theo yêu cầu của từng 

sự kiện khác nhau.

3D designer là người chịu trách nhiệm phối cảnh 3D 

tạo nên không gian thật trong các mẫu thiết kế và đây 

là nhân vật không thể thiếu ở mỗi công ty tổ chức sự 

kiện. Nếu trong mẫu thiết kế phối cảnh một chương 

trình, chúng ta chi dùng thiết kế 2D, sức thuyết phục 

với khách hàng thấp hơn so với chương trình có phối 

cảnh 3D. Người xem tuy không hoạt động trong lĩnh 

vực tổ chức sự kiện nhưng khi được Agency trình bày ý 

tưởng và xeni thiết kế, họ sẽ hình dung ra đưỢc không 

gian thực tế của chương trình.

Dịch vụ PR Agency cung cấp

Thường thì các Agency sẽ tư vấn cho khách hàng tùy 

vào định hướng chiến lược, mục tiêu phát triển của công 

ty đê’ lập chiến lược dài hạn (1 năm); hoặc ngắn hạn hơn 

(3 tháng đến 6 tháng). Chiến lược kéo dài trong thời 

gian bao lầu còn phụ thuộc vào ngần sách của công ty 

chi cho truyến thông. Tùy thuộc vào quy mô, các

Phương pháp lâm việc hiệu quả...
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Agency sẽ cung cáp các dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên, 

đa số các PR Agency đểu cung cấp các loại dịch vụ sau:

về lĩnh vực PR

• Dịch vụ PR trọn gói: thực hiện phóng sự báo chí, 

truyền hình, các câu chuyện PR xây dựng thương 

hiệu. Thực hiện bản tin nội bộ. Sáng tác bài hát 

riêng cho DN, sản phẩm hoặc thương hiệu.

• Tư vấn PR, lập chiến lược PR ngắn hạn và dài hạn

• Tạo sự kiện PR và truyến thông đến khách hàng

• Kết nối đối tác: gặp gỡ và xúc tiến thương mại, 

tham quan doanh nghiệp

• T ổ  chức họp báo

• Viết bài PR

• Đào tạo kỹ năng truyến thông, PR

• Thực hiện phim phóng sự, phim tự giới thiệu

• Xử lý khủng hoảng

về lĩnh vực sự kiện

• Tổ chức và quản lý các sự kiện trọn gói

• Cung cấp các ý tưởng tổ chức sự kiện, tư vấn kịch 

bản sư kiên

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p
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• Truyền thông trọn gói các sự kiện đến đối tưỢng 

mục tiêu

vè lĩnh vực thiết ké quảng cáo

• Thiết kê bộ nhận diện thương hiệu: logo, 

brochure, profìle, vvebsite, bản tin nội bộ, các bài 

p R ,...

Phương pháp lâm Việc hiệu quà...

-  1 9 1  -



2.
D o a n h  N g h i ệ p  -  A g e n c y :

M Ố I  Q u a n  h ệ  đ ô i  b ê n  c ù n g  c ó  l ợ i

Đối với doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp cần tổ chức sự kiện, lập chiến 

lược truyền thông, xáy dựng hình ảnh thương hiệu..., 

nhưng băn khòăn không biết tố chức như thé nào, 

chọn loại hình sự kiện nào là tốt nhát, họ sẽ tìm đến 

các Agency. Ví dụ đổi với việc tố chức sự kiện, có rất 

nhiều loại hình sự kiện và mỏi sự kiện sẽ hướng đến 

một mục tiêu riêng, tìm đến Agency, doanh nghiệp sẽ 

được tư ván chọn các loại hình sự kiện phù hỢp với 

đơn vị của mình nhất. Chẳng hạn, doanh nghiệp phản 

vần trong sự kiện có nên mời báo chí tham dự hay 

không và mời những báo/đài nào? Mời bao nhiêu là 

đủ? Chi phí hỢp lý nhát dành cho gói báo/đài là bao 

nhiêu?... họ sẽ tìm đến sự trỢ giúp của Agency quen
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thuộc. Và rát nhiểu vấn đề khác, chẳng hạn như khi 

doanh nghiệp cần lập một chiến lược truyền thông, 

muốn thực hiện phim tự giới thiệu, phim phóng sự, 

TV C  quảng cáo, thiết kế Maquette quảng cáo, viết bài 

PR, thiết kê bộ nhận diện thương hiệu... Họ cẩn sự 

trỢ giúp của Agency.

Tại sao phải ttìué Agency?

Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức 

dược tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu 

và hầu như doanh nghiệp nào cũng có ít nhất một 

nhân viên PR hoặc nhân viên marketing kiêm nhiệm 

luôn công việc của PR. Tùy thuộc vào quy mô và 

chiến lược hoạt động của các công ty mà họ sử dụng 

PR trong nội bộ công ty hoặc là thuê Agency. Tuy 

nhiên, đa sổ các công ty tại Việt Nam, từ các tập đoàn 

rất lớn như Unilever, P&G, Pepsi, vẳn sử dụng các PR 

Agency. Có một số lý do mà các công ty cẩn phải sử 

dụng các dịch vụ của Agency trong hoạt động truyển 

thông của mình.

Tình chuyên nghiệp

Doanh nghiệp thuê Agetícy bên ngoài công ty vì họ 

cần có một sự chuyên nghiệp trong quá trình tổ chức 

chương trình và xây dựng thương hiệu. Agency có kinh 

nghiệm trong quá trình tổ chức, họ biết cách phân bổ

Phương pháp làm việc hiệu quả...
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nhân sự và lên chi phí một cách hỢp lý nhất. Bên cạnh 

đó, họ tố chức nhiều sự kiện trong năm, tổ chức trong 

những hoàn cảnh khác nhau, vì thè Agency có thê’ đưa ra 

những phương án phù hỢp với doanh nghiệp của bạn. 

Có nhiều doanh nghiệp vì muốn tiết kiệm chi phí trả 

cho Agency, nên tự tổ chức sự kiện của công ty mình. 

Tuy nhiên, với đội ngũ nhân sự chưa có nhiều kinh 

nghiệm, chưa hiểu rõ vế quy trình tổ chức sự kiện, và các 

hạng mục trong tổ chức sự kiện như: thiết bị, nhân sự, 

nghệ thuật và rất nhiều vấn đề khác liên quan, nên dản 

đến việc sự kiện đưỢc tó chức không tót, nhiếu khi chi 

phí còn cao hơn nhiểu lẩn so với thuê Agency.

Tinh hiệu quà

Nếu doanh nghiệp chưa hiểu hết sức mạnh của 

truyến thông và các phương tiện truyến thông sẽ dẫn 

đến lúng túng trong quá trình thực hiện. Doanh nghiệp 

không nắm được tiêu chí vế nội dung của từng báo/đài, 

nhu cầu thông tin của độc giả sẽ dẻ dẫn đến tin về 

doanh nghiệp không được xuất hiện trên mặt báo, hoặc 

những bài PR viết không khéo léo sẽ đem đến cảm giác 

ngán ngầm và không còn tin tưởng nơi công chúng. 

Trong khi đó, Agencỵ có kinh nghiệm hơn so với doanh 

nghiệp trong quá trình làm việc với giới truyền thông, 

họ hiểu đưỢc nhu cẩu thông tin của từng báo, giúp
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thông tin doanh nghiệp xuất hiện kịp thời và chi tập 

trung vào việc phát triển truyến thông thương hiệu của 

doanh nghiệp. Điểu quan trọng nhát là Agency có cái 

nhìn khách quan hơn vào công việc kinh doanh của bạn, 

một sổ người trong Agency có thể là khách hàng đang sử 

dụng sản phẩm của bạn, cho nèn sẽ đưa ra cho công ty 

nhiều ý tưởng hơn. Hơn nữa, Agency có mối quan hệ rất 

tốt với các cơ quan truyến thông, nhờ đó họ cũng sẽ 

giúp tin tức của bạn xuất hiện trên các phương tiện này 

một cách dẻ dàng hơn là bạn tự làm lấy. Thêm vào đó, 

các Agency có đội ngũ những chuyên viên không chỉ 

ịiỏi vể kỹ thuật, mà còn nhiệt tinh và sẵn sàng hỗ trỢ khi 

có những yêu cầu đặc biệt từ doanh nghiệp hoặc chia sẻ 

kinh nghiệm để đưa ra đưỢc những giải pháp tốt nhất 

cho doanh nghiệp.

Thành công của khách hàng chính là thành công 

của Agency. Vì thế, họ dành nhiều thời gian và tám 

huyết thực hiện kế hoạch cho doanh nghiệp. Chính sự 

phụ thuộc vào thành công của khách hàng nên họ sẽ 

là người bạn đổng hành trong quá trình xây dựng và 

phát triển thương hiệu của công ty. Chính khách 

hàng/doanh nghiệp mang lại doanh thu cho Agency, 

nên họ sẽ nỏ lực để đem đến những gì tốt nhất cho 

doanh nghiệp.

Phương pháp làm việc hiệu quà...
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Giúp tiết kiệm thời gian

Khi thuê một Agency làm việc, họ có rất nhiều kinh 

nghiệm trong lĩnh vực truyền thông như đã nói ở phần 

trước. Họ củng thường xuyên tổ chức các sự kiện, viết 

bài PR cho nhiểu công ty khác nhau. Họ biết quy trình 

sáng tạo, tìm ra ý tưởng. Vì thế, họ sẽ dễ dàng và nhanh 

chóng giúp công ty bạn có đưỢc một sự kiện, một chiến 

lược phù hỢp với đối tưỢng mục tiêu. Nếu công ty bạn 

tự làm lấy, nó sẽ tốn rất nhiếu thời gian và nguồn nhân 

lực, vi chúng ta không thường xuyên tổ chức các hoạt 

động truyền thông như Agency. Hơn nữa, việc triển 

khai các hoạt động truyền thông, ví dụ như tổ chức họp 

báo, theo dõi tin tức của công ty trên các phương tiện 

truyền thông không hề dẻ dàng, nếu bạn không quen 

với công tác cơ quan báo/đài, công việc này cũng sẽ làm 

bạn mất thời gian và phải huy động toàn bộ nhản lực 

của công ty. Khi sử dụng Agency, chúng ta chi cần phối 

hợp, theo dõi công việc của họ. Còn nhân viên của mình 

có thời gian để làm những công việc khác trong công ty.

Một lý do nữa, các công ty sử dụng Agency là giúp họ 

tiết kiệm thời gian nhờ giảm sự phức tạp vể giấy tờ, kế 

toán. Các thủ tục xin phép tổ chức sự kiện, xin phép họp 

báo, kiểm duyệt nội dung thông tin hoặc làm hỢp đổng 

với các nhà cung cáp cũng chiếm của doanh nghiệp rất

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p
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nhiếu thời gian. Khi làm qua Agency, các Agency sẽ là 

người làm việc trực tiếp với nhà cung cấp, với các cơ 

quan chức năng thay cho doanh nghiệp, giúp giảm thiểu 

các thù tục rườm rà.

Hiệu quả ưong sừ dụng ngân sách

Một SỐ doanh nghiệp còn nhẩm lẫn khi cho rằng 

thuê Agency bên ngoài thì kinh phí sẽ tăng cao so với 

việc sử dụng nguổn lực của công ty. Nhưng trên thực tế 

thì hoàn toàn ngưỢc lại.

• Agency có rất nhiều mối quan hệ với các nhà 

cung cấp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, 

và họ thường xuyên làm việc với các nhà cung cấp 

này, nên họ sẽ được mức giá thấp hơn nhiều so 

với doanh nghiệp khi thực hiện trực tiếp với nhà 

cung cáp dịch vụ. Bạn cứ hình dung giống như 

mua lẻ và mua si. Doanh nghiệp tự thực hiện 

nghĩa là lâu lâu mình mới sử dụng dịch vụ của nhà 

cung cấp (mua lẻ) nên giá sẽ cao hơn Agency là 

người sử dụng thường xuyên, sử dụng nhiều (mua 

sỉ) và Agency sẽ tính cho bạn mức giá hấp dẫn.

• Cùng vấn đề như trên, khi làm việc với Agency, 

bạn có thế mua được những trang báo tốt trên các 

báo đê viết những bài PR hoặc đăng quảng cáo. 

Hoặc mua được những giờ vàng trên các kênh

Phương pháp làrn việc hiệu quả...
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truyền hình hoặc phát thanh. Vì hầu như mồi 

năm, các Agency sẽ làm việc với các cơ quan 

truyền thông đê mua trang, mua sóng của họ. 

Chính vi thế khi doanh nghiệp thông qua Agency 

để mua sóng, mua trang sẽ được giá hấp dản hơn 

khi mua trực tiếp từ các cơ quan truyền thông. 

Một điều quan trọng nữa là bạn sẽ khó mua đưỢc 

những trang báo trên các tờ báo quan trọng, hoặc 

các giờ vàng nếu bạn tự làm một mình, vì các 

Agency đã mua những vị trí đó trước.

Chọn Agency như ứìế nào?

Hiện tại trên thị trường Việt Nam có hàng nghìn 

công ty truyền thông và tổ chức sự kiện. Đê’ tìm dược 
một Agency có thê giúp doanh nghiệp quảng bá hình 

ảnh và nâng cao uy tín doanh nghiệp không phải là dẻ 

dàng. Các doanh nghiệp phải mát rất nhiểu thời gian 

trong quá trình tìm kiếm Agency và biến Agency trở 

thành đối tác chiến lược lầu dài cho doanh nghiệp của 

mình. Nhiều người ví von việc chọn Agency cũng 

giống như chọn bạn đời, và mối quan hệ giữa Agency 

và doanh nghiệp giống như một cuộc hôn nhân. Bạn 

phải chọn được một Agency thật sự thấu hiếu đưỢc 
doanh nghiệp của mình và phát triển một mối quan 

hệ lầu dài.

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ê p
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Phươìiq  ̂pháp làm vtệc hiệu quã...

Đê tìm kiêm một Agency cho doanh nghiệp mình, 

trước tiên bạn phải có một chiên lược rõ ràng, hoạt động 

marketing nói chung và PR nói riêng luôn đòi hỏi sự 

sán^ tạo và khác biệt. Và để tìm được một Agency có thê’ 

đưa ra được những ý tưởng, giải pháp độc đáo, mới lạ có 

hướng đi riêng, trước tiên doanh nghiệp cấn phải xác 

định đưực thật cụ thể, rõ ràng mục tiêu, mục đích của 

mình khi tiếp xúc với Agency. Nếu bạn không có được 

mục tiêu, chiến lược rõ ràng, mối quan hệ giữa doanh 

nghiệp và Agency sẽ rất khó duy trì lầu dài vì sẽ gây ra 

những tranh cãi do chưa hiểu nhau dẫn đến tình trạng 

xung đột về ý tưởng.

Nếu hạn là một khách hàng chuyên nghiệp, thì không 
khó ảế  cố một Agency chuyên tìíỊhiệp với bạn. Có nhiều 
còng ty, hôm nay thỉ muốn xây dựng hình ảnh này, ngày 
mưi lại ihay đổi hình ảnh khác. Dôi klìi các doanh nghiệp 

rất mông lung, chưa định hình mình muổn gì. Những 

yèu cầu chung chung đến những thay đổi liên tục, thậm 

chí chỉ còn 2 ngày nữa tổ chức sự kiện vẫn yêu cẩu thay 

dối. Điểu này sẽ gây khó khăn rất lớn cho Agetĩcỵ trong quá 
trình thực hiện. Doanh nghiệp cẩn có sự nhất quán trong 
chiến ỉược mình đưa ra, và trong những lần ỉàm việc với 
Agency. Sự thay dối thường xuyên không thế dãn đến kết 
quả là một mối quan hệ lâu dài. Mong ước lớn nhất của 

Agency là đưỢc làm việc với những khách hàng chuyên
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nghiệp, biết con đường đi rõ ràng, không thường xuyên 

thay đổi chiến lược. Chị Thu Quyên — Giám đốc điếu 

hành công ty Galaxy cho biết: "Với những yêu cẩu rõ 

ràng về mục tiêu, kết quả hoặc chất lượng, chúng tôi sẽ 

đỡ mất thời gian tìm hiểu để có thê’ biết rõ khách hàng 

cần gì và như vậy con đường đi tới thành công trong hỢp 

tác giữa hai bên sẽ ngắn hơn”.

(http://cỊuanlykhachhang. vietmo5.com/tabid/73/News/187/Cung-
khach-hang-thuc-hien-chien-dỉchaspx)

Khi lựa chọn Agency cần phải lưu ý đàm bào các tiêu chi sau:

• Có tư duy sáng tạo khác biệt & phù hỢp

• Có kinh nghiệm

• Có đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp & đam mê 

với nghề

• Có cam kết lâu dài

• Đam mê công việc kinh doanh của doanh nghiệp

• Tự hào về sự thành công của doanh nghiệp

• Sẵn sàng chia sẻ những quan tâm, lo lắng, niềm 

vui của bạn

• Cùng mục tiêu lầu dài

• Chi phí phù lìỢp

P h o n g  C á c h  p r  C n u Y f .  n  N g h i ệ p
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• Dịch vụ chất lượng

• Agency là người nắm giữ thông tin bí mật của 

doanh nghiệp nên yêu cầu phải tuyệt đối giữ 

bí mật.

• Làm việc phải đúng tiên độ.

Các bước lựa chọn Agency

Tìm hiểu thông tin vê' Agency qua website, báo chí, đối 
tác, bạn bè.

• Gọi điện đến một só Agency phù hỢp, để nghị họ 

gửi thông tin, profile tự giới thiệu vể các dịch vụ 

của mình đến doanh nghiệp.

Trong quá ưình tìm kiếm Agency, doanh nghiệp cần:

Chọn lọc ba Agency tiểm năng nhất trong số các hổ 

sơ gửi vế và hẹn gặp trực tiếp. Trong buối gặp gỡ này, 

các Agency sẽ chứng minh thế mạnh của mình với 

doanh nghiệp. Trong buổi gặp gỡ, doanh nghiệp tiếp 

tục đưa ra kế hoạch sắp tới của mình là tổ chức một sự 

kiện, hoặc tổ chức sự kiện kèm theo một chiến lược 

truyền thông. Doanh nghiệp sẽ nêu ra mục đích và mục 

tiêu của chương trinh, yêu cầu 3 Agency tham gia đấu 

thầu. Sau lần gặp mặt và nêu yêu cẩu, doanh nghiệp 

thường cho các Agency thời hạn một đến hai tuấn để 

gửi dự án hay còn gọi là proposal. Proposal phải bao
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ịồm ý tưởng chương trình, thiết kế, báo giá và tiến độ 

thực hiện.

Sau khi nhận được proposal, bước tiếp theo, doanh 

nghiệp sẽ xem ý tưởng nào phù hỢp với sản phẩm, dịch 

vụ, chiến lược của công ty nhất thì sẽ chọn Agency dó. 

Nếu cả ba Agency đều có ý tưởng tốt như nhau, doanh 

nghiệp sẽ thực hiện bước tiếp theo là để các Agency 

cạnh tranh về vấn đề giá cả và dịch vụ.

Hoàn tát chương trình, doanh nghiệp cấn ngồi lại 

đánh giá mức độ Agency đáp ứng yêu cầu của doanh 

nghiệp mình đến đầu.

• Họ có ý tưởng sáng tạo, khác biệt và phù hợp với 

thương hiệu của doanh nghiệp không?

• Những ý tưởng cùa họ có kích hoạt và tạo được 

hưng phân cho bạn không?

• Bạn có muốn làm việc với những người này hàng 

ngày không?

• Họ có “đáng giá đổng tiền” không?

Đê’ trở thành đối tác lầu dài, ngoài vấn để Agency 

phải am hiểu thị trường nắm bắt kịp thời tầm nhìn, định 

hướng chiến lược của khách hàng, Agency còn là người 

bạn tàm giao, người nắm chìa khóa bí mật của doanh 

nghiệp. Chính vì thế, Agency được xem như người bạn
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đống hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát 

triển và định vị thương hiệu.

Những thuận lợi và khó khản khi sử dụng Agency

Thuận lợi

• Các Agency luôn cố gắng mang đến cho khách 

hàng những dịch vụ tốt nhát. Họ có một đội ngũ 

nhân viên chuyên nghiệp, dày dặn trong quá trình 

tổ chức sự kiện, lên chiến lược truyền thông và 

quá trình xây dựng thương hiệu.

• Agency luôn thê’ hiện tinh thần hỢp tác trong 

công việc. Mọi thay đổi đểu xin ý kiến từ phía 

khách hàng. Họ luôn lắng nghe và chịu khó tiếp 

thu nhĩíng đóng góp tích cực từ phía khách hàng. 

Niềm vui của các Agency là sau mỗi chương trình 

nhận đưỢc lời Idien và sự chia sẻ chân thành từ 

phía khách hàng.

• Các Agency luôn chịu khó theo dõi thông tin đối 

thủ hoạt động trong cùng lĩnh VỊÍC và gửi cho 

khách hàng của mình đê’ họ nắm bắt được tình 

hình và tìm ra phương án cho sản phẩm/dịch vụ 

của mình. Bên cạnh đó, ở vị trí của người sử dụng 

dịch vụ, các doanh nghiệp đi thuê cũng không 

phó mặc hoàn toàn cho đổi tác mà luôn theo sát
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hỏ trỢ, phối hỢp cùng giải quyết các ván đề đê’ đạt 

hiệu quả công việc cao nhất.

Khó khăn

Hầu hết các PR Agency Việt Nam chưa hiểu hết đưỢc 

tắm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ lầu dài với 

khách hàng thân thuộc và biến khách hàng thành những 

người bạn tầm giao đê’ có thê’ chia sẻ mọi niếm vui cũng 

như khó khăn của doanh nghiệp mình. Đầy là điểm yếu 

của PR Agency Việt Nam, vì lợi ích kinh tế nên họ sẵn 

sàng ký hỢp đổng với bất Icỳ doanh nghiệp nào kê’ cả đối 

thù cạnh tranh của doanh nghiệp khách hàng. Ngược 

lại, các Agency nước ngoài có mặt ở Việt Nam, họ ý thức 

và hiếu đưỢc tâm tình, nỗi lo lắng của khách hàng và họ 

muốn nhận đưỢc sự tín nhiệm của khách hàng và trở 

thành đối tác lầu dài. Ví dụ: Với các đại gia như JW 1’, 

Lowe, Ogilvy... một khi đã làm Agency cho Pepsi thì 

không bao giờ họ ký hỢp đồng với Coca-Cola, dù cho 

lợi nhuận có lớn đến đâu. Đó là những nguyên tắc thuộc 

"đạo đức nghề nghiệp". Với các Agency trong nước thì 

điéu này vẫn còn xa lạ. Vì thế các doanh nghiệp khi thuê 

Agency Việt Nam, họ vẫn còn e ngại vì sẽ bị tiết lộ bí 

mật kinh doanh của đơn vỊ mình.

Doanh nghiệp Việt Nam vẫn thường gặp tình trạng 

các Agency bê ý tưởng vừa làm cho một doanh nghiệp

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p
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Phương pháp làm việc htệu quả...

cùng ngành sang chương trình của mình hoặc họ thấy 

một chi tiết ấn tưỢng trong sự kiện khác mang về áp 

dụng trong sự kiện nhưng không thành công.

Điếm đau lòng nhất ở Agency Việt Nam, họ đưa ý 

tưởng tốt, giá cả hỢp lý nhưng khi chương trình thể hiện 

trên thực tế không đảm bảo chất lượng hoặc để cạnh 

tranh với các đối thủ, họ đưa ra chi phí thấp nhưng trong 

quá trình chuẩn bị hạng mục và dàn dựng họ lại đưa ra 

quá nhiếu hạng mục phát sinh. Sau chương trinh hạng 

mục phát sinh cộng lại còn cao hơn các Agency khác. 

Chính vì những lý do đó, hiện nay các doanh nghiệp khi 

tìm Agency họ ngày càng trở nên thận trọng hơn.

Một số lưu ý khi làm việc với Agency

• Không nên xen vào chuyên môn của người làm 

sáng tạo: chúng ta có thể gỢi ý nhưng đừng “cẩm 

tay chỉ” những người ở Agency phải làm gì. Công 

việc của họ là giúp chúng ta tìm ra giải pháp, ý 

tưởng tốt nhất. Nếu bạn tham dự quá sầu vào 

công việc sáng tạo của họ, sẽ hạn chế rát nhiều 

khả năng họ đưa ra ý tưởng tốt cho bạn. Chưa kê’ 

đến việc mối quan hệ có thế sẽ gặp khó khăn.

• Luôn làm việc với Agency thông qua người phụ 

trách trực tiếp khách hàng (account). Tập trung 

vào một đẩu mói chính, không làm trực tiếp với
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nhân viên thiết kế, nhân viên phòng sản xuất, 

nhân viên phòng PR...

• Luôn cổ vũ, động viên và đặt tin tưởng vào 

Agency

• Hãy chia sẻ mọi vui buổn cùng với Agency

• Cẩn có sự đóng cảm giữa Agency và khách hàng

• Duy trì mói quan hệ đổi tác chân thành & cởi mở

• Có quan điểm về hoa hồng rõ ràng.

Đối với Agency

Không chi doanh nghiệp gặp khó khăn khi làm 

việc với Agency. Nhiều Agency cũng thường xuyên 

ịặp các tình huống “dở khóc dở cười” với các 

doanh nghiệp.

Đánh giá đúng mức giá trị những ý tưởng sáng tạo là 

điều mà mỗi Agency luôn mong mỏi khi cung cấp dịch 

vụ cho khách hàng. Kê hoạch truyển thông là nhằm giới 

thiệu hình ảnh sản phẩm, định vị thương hiệu trong 

lòng người tiêu dùng. Nhiéu doanh nghiệp vẫn chưa 

thấy đưỢc hiệu quả trong chiến dịch truyền thông vì họ 

quan niệm, chiến dịch truyển thông là phải giúp doanh 

nghiệp của họ tăng doanh số.
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2.1. Quy trinh làm việc của Agency đối với doanh nghiệp

Để thực hiện một chiến dịch truyén thông đẩu tiên, 

Giám đốc Account sẽ trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với các 

khách hàng, đây là người nắm rõ các công đoạn của một 

sự kiện hoặc một chiến dịch truyền thông. Sau khi thỏa 

thuận xong với khách hàng, Giám đốc Account sẽ tổ 

chức một cuộc họp với các nhàn viên đê’ giải thích và 

truyền đạt lại những yêu cầu của khách hàng một cách 

cẩn thận các yếu tố chính của dự án và phân công nhiệm 

vụ cho từng bộ phận. Nêu trong giai đoạn này nảy sinh 

những khúc mắc hay vấn đề, Giám đốc Account sẽ trực 

tiếp liên hệ với khách hàng đê’ thỏa thuận lại. Trong một 

dự án, họ phải xử lý rất nhiều nhiệm vụ đê’ đáp ứng yêu 

cầu của các khách hàng. Cuối cùng khi đề xuất đưỢc ý 

tưởng hay bộ phận này sẽ trao dổi với khách hàng. Thật 

ra, không phải ý tưởng nào của Agency cũng đưỢc khách 

hàng nhận lời ngay và đánh giá cao, giữa họ còn thực 

hiện nhiều trao đổi khác đến khi nào khách hàng đổng ý 

với ý tưởng mà công ty đưa ra thì dự án đưỢc bắt đẩu. 

Nhưng nêu khi thuyết trình không được chấp nhận thì 

xem như công việc của dự án này đến đây là kết thúc.

Bên cạnh việc động não đê’ bắt đẩu những ý tưởng mới 

theo yêu cầu của khách hàng, các thành viên trong đội 

cũng chịu trách nhiệm những khâu khác như tính toán

PíìUơn^pháp Lìm việi htệu quà...
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tổng chi phí cho toàn bộ dự án, giám sát trang web sản 

phẩm và diẻn đàn trực tuyến. Đê’ thực hiện được công 

việc này, tất cả nhân viên phải nắm rõ cũng như thê’ hiện 

sự quen thuộc với các sản phẩm của doanh nghiệp đê 

truyền tải cho khách hàng hiểu biết về sản phẩm bâng 

ngôn ngữ dẻ hiểu và phù hỢp với đỗi tượng khách hàng 
nhất. Khác với những mẫu quảng cáo trên truyén hình, 

PR là sự trải nghiệm thực tế vì các bài PR ở Việt Nam 

thường được công chúng tin tưởng cao nên công đoạn 

này mát khá nhiều thời gian và tảm huyết.

Thuận lợi và khó khăn khi làm việc với doanh nghiệp

Thuận lợi

• Doanh nghiệp luôn tạo mọi điểu kiện đê’ Agency 
làm tốt công việc của mình.

• Sẵn sàng hỗ trỢ và cung cấp mọi thông tin theo 

yêu cầu của Agency

• Thời gian triển khai công việc thường tùy thuộc 
vào tiến độ công việc của Agency

• Đặt niềm tin tuyệt đối vào Agency đã được 
lựa chọn

Khó khăn

Ngoài việc hỗ trỢ hết lòng, đôi lúc họ hiểu nhẩm 

Agency là “người giúp việc”. Bất kể thời gian nếu cần là

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ê p
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lỌ gọi Agency. Không sắp xếp lịch trước, bất chợt gọi 

đến tham gia cuộc họp hoặc muốn đáp ứng mọi yêu cầu. 

Điều mà các Agency mong muốn là doanh nghiệp hãy 

xem họ là một đỗi tác trong chiên lược phát triển chứ 

không phải với tư tưởng “anh là một Agency thì anh 

phải đáp ứng mọi yêu cầu của chúng tôi”.

Khi quan điểm của khách hàng và Agency không gặp 

nhau. Ví dụ: trong tổ chức họp báo, trường hỢp Agency 
muốn mời nhà báo này, khách hàng lại muốn mời một 
nhà báo khác. Hoặc khi viết bài PR, doanh nghiệp cứ 
muốn tung hô sản phẩm, nhưng Agency lại muốn lổng 
ghép khéo léo, khó nhận diện hơn. Chính do quan điếm 

chông thống nhất, nên các Agency thường phải mát thời 
gian giải thích, chỉnh sửa lại cho hài hòa và hài lòng 
khách hàng. Việc làm theo ý klìách hàng đã khó, thuyết 
phục được khách hàng tin tưởng vào kế hoạch của mình 
càng khó hơn.

Việc siết chặt ngân sách quảng bá của các doanh 
nghiệp đã khiến doanh thu của các Agency sụt giảm 
đáng kế. Bên cạnh đó, các Agency mọc lên như “nám 

sau mưa” cũng khiến việc cạnh tranh ngày càng khốc 
liệt. Bên cạnh tính sáng tạo, năng lực quản lý và tổ chức, 

giá cả thực hiện, dịch vụ khách hàng luôn là những tiêu 
chí quan trọng trong việc đánh giá và đo lường khả năng 
tiến tới ký kết hỢp đổng.

Phương pháp làm việc hiệu quả...
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Khó khăn nhất vẫn là thực hiện một kế hoạch truyền 

thông theo ý lchách hàng phải vừa “hoành tráng”, vừa 

"chi phí tháp”. Anh Nguyền Quang Huy — trưởng 
phòng event Công ty TNHH Truyền Thông MiO tâm 
sự: “Thật khó khi giá cả mỗi thời điểm mỗi khác, thế mà 
khách hàng lại đem giá đã thực hiện từ năm trước đê’ so 
sánh với thời điểm hiện tại. Khi giải thích cặn kẽ, khách 

hàng nào thông cảm thì ván đề dẻ thở hơn. Khách hàng 
nào khó tính thì ngân sách đã duyệt là không thay đổi. 
Điếu chỉnh cách thực hiện, thay phương án... là việc 
thường xuyên phải tranh luận. Bộ phận hậu cần event 
phải rà soát lại toàn bộ hạng mục, kiểm soát chi phí chặt 

chẽ hơn, thương lượng lại với các nhà cung cấp dịch vụ 
sự kiện đê’ có được chi phí đầu vào tốt hơn. Không đơn 
ịiản chút nào khi phải cản bằng lợi ích của khách hàng 
và sự sống còn cùa công ty. Dân event chỉ có nước “cười 

như mếu” khi ý tưởng bay bống trong chi phí hạn hẹp".

Những lưu ý khi làm việc với doanh nghiệp

Trước khi lên bất cứ một kê hoạch gì cho khách hàng, 
chúng ta cấn nắm rõ thông tin về họ: từ vị trí của doanh 
nghiệp trong ngành, đổi thủ họ từng làm gì đế xây dựng 
thương hiệu cho chính mình, mổi quan hệ của họ với 
giới truyền thông và chính quyển địa phương. Những 
thông tin này, Agency có thê tìm hiếu trực tiếp từ họ, 
tìm kiếm trên mạng...
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Kinh nghiệm của chúng tôi khi làm việc với doanh 

nghiệp là hãy đặt ra cho họ nhiều câu hỏi và hây đê’ họ 

nói vế chính mình thật nhiếu. Như thế chúng tôi có 

được nhiểu thông tin đê’ viết kê hoạch hoặc lên nội dung 

một chương trình. Đừng viết chương trình theo kiểu suy 

đoán hoặc áp đặt tư tưởng của mình cho doanh nghiệp.

• Khi triển khai chương trình, Agency phải thường 

xuyên liên lạc với doanh nghiệp. Có gì chưa hiểu 

phải hỏi ngay. Tuyệt đối tránh sơ suất về mặt 

thông tin.

• Khi đưa ra một ý tưởng hay cho một sản phẩm 

yêu cầu nhân viên PR phải giải thích hay nêu 

những ưu điếm của phương pháp đó, ý tưởng đó 

đê’ thuyết phục khách hàng đổng ý với ý tưởng của 

mình. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn cũng 

như khả năng thuyết phục khách hàng của người 

làm PR. Vậy nên, mỗi chiến dịch hay ý tưởng cần 

phải được trau chuốt vì đó là cũng hình ảnh của 

công ty khách hàng.

• Một số khách hàng chỉ muốn nói, đế cập đến 

những ưu điểm về sản phẩm của họ với những chi 

tiết khá tỉ mỉ và rối rấm mà quên tập trung vào 

những điếu người tiêu dùng muốn nghe, chính vi 

thê Idiông tạo được ấn tượng cho người xem. Vì

Phương pháp làm việc hiệu quà...
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vậy, nhiệm vụ của PR phải làm vừa lòng cả khách 

hàng và công chúng.

• Cần phải lập một bảng tiến độ thực hiện thật cụ 

thè’ cho kế hoạch, đê’ theo dõi công việc và cũng 

để theo dõi thông tin mà khách hàng buộc phải 

cung cấp cho phía Agency.

• Đảm bảo chiến dịch/chương trình PR phải được 
thực hiện đúng tiến độ. Kiểm soát rủi ro và có các 

phương án xử lý rủi ro trong suốt quá trình thực 
hiện chiến dịch.

• Cần có một hỢp đổng nêu rỗ những ràng buộc 

giữa doanh nghiệp và Agency.

• Có những báo cáo gửi cho khách hàng sau mỗi lần 

thực hiện chương trình. Báo cáo phải đảm bảo 

trung thực về nội dung và trình bày bản báo cáo 

bắt mắt nhằm thề hiện tính chuyên nghiệp.

Hồ sơ đấu tíìầu

Trước khi ký đưỢc hỢp đổng với khách hàng, Agency 
thường phải trải qua thủ tục đấu thầu. Khi muốn tổ 

chức sự kiện, hoặc thực hiện bẫt kỳ chiến dịch 

marketing nào, khách hàng sẽ chọn khoảng 3 đến 5 

Agency và viết thư đề nghị các Agency đó nộp hồ sơ 

doanh nghiệp về tham gia dự thầu.

P m o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p
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Doanh nghiệp có một buổi brief với các Agency -  

Agency chuẩn bị hổ sơ, ý tưởng trong khoảng 2 tuần -  đến 

thuyết trình và doanh nghiệp chọn lựa -  ký kết hỢp đổng 
nếu thắng thầu (đây thường chỉ là một quy trình đấu thẩu 

đơn giản cho những chiến dịch/chương trình ngắn hạn).

Hồ sơ đấu ứìầu

• Giấy phép kinh doanh -  giấy phép thành lập 
công ty

• Hổ sơ giới thiệu năng lực (nhân sự, các chiến 
dịch/chuơng trình đã thực hiện, năng lực tài chính)

• Kế hoạch thực hiện (ý tưởng, kế hoạch triển khai, 
kinh phí thực hiện)

• Thư bảo lãnh dự thầu (nếu khách hàng yêu cẩu)

Có những doanh nghiệp đơn giản hóa hình thức đáu 

thầu. Họ gửi thư mời thẩu đến cho Agency và Agency chi 

cán nộp đơn xin đấu thẫu và doanh nghiệp sẽ gửi yêu cầu.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 nảm 2011

THƯ MỜI THAU Tồ  c h ứ c  c h ư ơ n g  TRINH 
HỌP MẠT HỘI VIÊN QUÝ I -  2011

Kính gửi: Các DN Hội viên trong lĩnh vực tổ chức
sự kiện

Chương trình Họp mặt Hội viên hàng quý là dịp để Hội
tổng kết lại hoạt động quỷ vừa qua và là dịp để các

Phương pháp lảm việc hiệu quả...
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doarih nghiệp hội viên giao lưu, chia sẻ. Dự kiến ngày 
Họp mặt Hội viên Quý I năm 2011 sẽ được tổ chức 
vào lúc 15g00 đến 21g00, Thứ Sáu. ngày 15/4/2011, 
với quy mô gần 300 DN tham dự, khách mời từ đại 
diện lãnh đạo thành phố, các hiệp hội, bạn và báo đài.

Văn phòng Hội kính mời các Doanh nghiệp hội viên có 
quan tâm đến việc tổ chức sự kiện “Họp mặt HV quý I 
2011” này tham khảo chi tiết nội dung và mục đích của 
chương trinh như file đính kèm và gửi thầu về VPH 
trước ngày 5/3/2011. Tiêu chí lựa chọn gồm:

về nội dung; Phóng phú, mang tính trẻ và phù hợp với 
doanh nhân, cách tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo và 
truyền tải được mục đích cùa chương trình.

về chi phí: Phù hợp với ngân sách của hội và ưu tiên 
cho các đơn vị có cam kết vận động tài trợ tốt cho 
chương trình.

Văn phòng hội rất mong sớm nhận được phản hồi tích 
cực của các anh/chị! Mọi thông tin chi tiết liên quan 
đến chương trình, xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Tp. HCM -  04 
Alexandre De Rhodes, Q.1

Ông Nguyễn Ván A
Tel:...............................................
Fax: .............................................
Email: ..........................................
VVebsite: ......................................

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p
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PhuơnỊpháp làm việc hiệu quà...

Bà Trần Thị B
Tel:.................
Fax: ...............
Email: ...........
VVebsite: .......

Phát triển mói quan hệ lâu dài

1 ’rong kinh doanh, có đưỢc một khách hàng đã khó, 

giữ chân đưỢc khách hàng đó còn ichó hơn. Ngoài việc 

làm thật tốt công việc của mình khi đã ký hỢp đổng  ̂

Agency cũng nên thường xuyên liên lạc và cập nhật 

những thông tin mới cho khách hàng. Một kinh nghiệm 

trong quá trình làm việc với doanh nghiệp, Agency nên 

ưu trữ lại tát cả tài liệu mà doanh nghiệp đã cung cấp, 

loặc Agency thực hiện cho doanh nghiệp. Vì đến lần thứ 

hai thực hiện cho doanh nghiệp đó, câu nói mà Agency 

thường nghe doanh nghiệp nói khi mình yêu cẩu cung 

cấp thông tin là: “Em cứ dùng fìle hình ảnh, tư liệu mà lẩn 

thực hiện chương trình trước anh/chị đã chuyển”.

• Cẩn thường xuyên viết email và gọi điện hỏi thăm 

khách hàng. Tạo dựng muốn quan hệ thần thiết. 

Ngoài công việc chúng ta có thê’ làm bạn ngoài xã 

hội. Trao đổi những ván để bên lể cuộc sống.

• Cập nhật thông tin của khách hàng: thông qua 

báo chí, website và người quen... gửi đến doanh
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nghiệp những lời chúc mừng. Họ sẽ cảm động khi 

chúng ta luôn quan tâm đến họ.

• Hãy biết nhận sai. Nếu làm sai, chúng ta nên 

thẳng thắn nhận lỗi, không nên tìm mọi cách 

biện minh để lấp liếm, khách hàng sẽ mát niếm 

tin với bạn.

• Không đưỢc nói xấu khách hàng. Đừng quên 

nhiệm vụ của công ty bạn là đang xầy dựng hình 

ảnh của công ty họ bên ngoài xã hội.

• Khi làm việc với những khách hàng thường xuyên 

thay đổi ý kiến và sỢ trách nhiệm. Bí quyết của 

chúng tôi là: Hãy lưu trữ tất cả email của khách 

hàng gửi, nếu là chat qua yahoo, hãy cài đặt cho 

yahoo chế độ lưu trữ thông tin, còn điện thoại 

hãy lưu lại nội dung các cuộc đối thoại. Khi tất cả 

đưỢc duyệt mà người phụ trách yêu cầu bạn thay 
đổi, bạn thấy không hợp lý và cũng không thê’ cãi 

lại người đó, cách tót nhất trong tình huống này 

là hãy đưa cho họ cây bút và cuốn sổ yêu cáu họ 

ghi vào đó và ký tên. Tất cả những thay đổi 

không nên chỉ nói miệng, vì “lời nói gió bay”, 

hôm nay nói thế này, mai nói thế khác thì dễ gây 

ra tranh cãi.

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p
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Kết luận

Nếu bạn chọn đưỢc một Agency phù hỢp, tốt, thấu 

hiếu và luôn chăm lo cho bạn, có thê’ nói cuộc hôn nhân 

của bạn đã khá viên mãn. Và dĩ nhiên điếu đó sẽ giúp 

loạt động kinh doanh trở nên dễ dàng hơn, các chiên 

lược marketing, truyền thông của bạn có thể khác biệt, 

có đú sáng tạo, đủ mạnh mẽ để thuyết phục khách hàng. 

Đê’ mối quan hệ này thật sự tốt đẹp, doanh nghiệp 

không nên xem đây là mối quan hệ “cho - nhận”, hay 

“chủ - tớ” như nhiều doanh nghiệp vẳn đang làm mà hãy 

xem nhau như đối tác, một mối quan hệ chân thành và 

cởi mở.

PhươnỊpháp làm vĩệí hiệu quà...
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P H Ụ  L Ụ C

CÒNG VÀN XIN PHÉP TÓ CHỨC HỌP BÁO

Công ty TNHH Truyền Thông MIO Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
OT: -----------------  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Công văn s ố :........................  ................................................

Tp Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 nẫm 2010

Kính gửi: Sở Thông tin truyền thông TP.HCM
Nhằm giới thiệu đến quý ông thành đạt những mẫu trang phục độc 

đáo xuất sứ từ sứ sở bò tốt, cong ty TNHH MTV thời trang GIMENO 
và Công ty GIMENO Tây Ban Nha sẽ tiến hành tổ chức họp báo tại 
khách sạn Rex, TP.HCM.

Nội dung chương trình bao gồm: giới thiệu sản phảm, hỏi và đáp 
xung quanh chất lượng, mẫu mã, giá cả sản phẩm... (kịch bản chi tiềt 
đính kèm)

Chương trình sẽ do nhà thiết kế chính ồng Sergio Marco - 
Chuyên gia tư vấn nhân hiệu thời trang nam đến tư Tây Ban Nha chủ 
trì buổi họp báo vởi sự tham gia của 35 phóng viên báo, đài từ Trung 
ương đến địa phương.

Địa điểm: 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
Thời gian: từ 9 giờ đến 11 giờ 30, ngày 11 tháng 5 nảm 2010
Trong quá trình tổ chức, chúng tôi cam kết sẽ làm theo đúng quy 

định, khong gày ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố hay bất ky một 
hoạt động nào gây ảnh hưởng khống tốt đến cộng đồng.

Chúng tôi rất mong được Sở Thông tin truyền thông TP.HCM xem 
xét và chap thuận

Chân thảnh cảm ơn và trân trọng kính chảo.
TM BAN Tổ  CHỨC 

Giám Đốc Cồng ty Truyền thông MiO

Nguyễn Thị Minh Châu 

- 2 1 8 -



Phương pháp làm việc hiệu quà...

cv XIN TREO BANNER MODA MUNDO

Công ty TNHH Truyền Thông MIO Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đ T :-----------------  Độc lập-Tự  do-Hạnh phúc
C V s ố ; ........................  .................. ;............ ...............

Tp Hồ Chí Minh, ngày 5 thảng 5 năm 2010 

ĐƠN XIN THỰC HIẸN QUÁNG CÁO

Kính gừi: Sờ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch Tp.HCM
Nhằm giới thiệu đến quý ông thành đạt những mẫu trang phục độc 

đáo xuất sử từ sử sở bò tót, công ty TNHH MTV thời trang GIMENO 
vá Công ty GIMENO Tày Ban Nha sẽ tiến hành tổ chức họp báo tạl 
khách sạn Rex, TP.HCM.
1. Tên đơn v ị;............ ..........................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................
ĐT: ................................................... ........
Giấy phép kinh doanh số: .................................................................
2. Họ tên người chịu trách nhiệm;....................................................
Chức vụ: ..............................................................................................
CM ND:L.................. .................................................... ....................
Địa chĩ thường trú: .............................................................................
ĐT; .... ..........
Chúng tôi xin thực hiện dịch vụ quảng cáo sau đây;

TT Tên sản phẳm 
hàng hóa

Nội dung và 
hình thức thể 
hiện

Địa điểm
Kích
thước số 
lượng

Thời
gian

1

Họp báo ra 
mắt nhàn hàng 
thời trang 
Moda Mundo

Banner
ngang

Trước 
cửa 
khách 
sạn Rex

0.8 m X 
3.5 m 1 0 -

11/5

Tôi xin cam đoan thi hành đúng các quy định của Nhà nước về 
hoạt động quảng cáo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, 
hỉnh thức cũng như các vấn đề có liên quan theo quy định tại glảy 
phép được cấp.

Hồ sơ gửi kèm theo quy định tại khoản 3 Mục III thông tư số 
43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ Vàn Hóa Thông Tin 
hướng dẫn thực hiện số 24/2003/NĐCP.

Giám đốc 

Nguyễn Thị Minh Châu
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Press release

THE INAUGURATION 0F IPC TOWER

HCMC November 22""̂  2010, Tan Thuan Industrial Promotion Ltd 
Co, held the Inauguration of IPC Tower at 1489 Nguyen Van Linh 
Parkway, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

IPC Tower is a strategic objective of Tan Thuan Industrial 
Promotion Ltd Co, to develop the economy of the Southern area of Ho 
Chi Minh. IPC Tower is now completed and in operatlon. The tower 
comprises 21-storeys wlth 14,200 sqm of net lettable area with over
3,000 sqm basement and outdoor parking. The 21̂ * fỉoor will be 
devoted for an international Standard restaurant to serve tenants and 
visitors to the building.

The building is strategically located on the trade route of Phu My 
Hung new urban area, Tan Thuan export Processing zone and the 
Hiep Phuoc urban - port area, with easy to access to District 1, Distrlct 
4, District 8 and Nha Be Distrlct, IPC Tovver is the períect choice for 
company’s commercial activities wlthin these locallties to situate their 
headquárters or secondary offices.

In addition to the convenient location, IPC Tower is built to 
intemational standards with modern equipment, utilizing natural light. 
The high speed Schlndler elevators (European Standard) comprise 3 
passengers and one Service lift with an automatic rescue system; there 
are 3 Central air conditioning systems with a capacity of 350 tons per 
machine, full power is provided to all the building with a 100% backup 
generator on site. The tower provides modern communication systems; 
glass bearing bracket system, aluminum alloy shaped in construction 
and two layers of thick glass, 10.38mm, to withstand external wind 
pressure. A management centre room to monitor the building vla a 
CCTV systein provlding maximum security for the tenants and the 
building 24 hours a day 7 days a week. The double glazing glass 
íaẹade with aluminum trame provides excellent thermal insulation, 
marble tloors in the common areas and the external and internal 
íinishlng is to International standards. The towers stmcture is unlque 
with octagon shaped floors, maxlmizing spectacular vievvs of Phu My 
Hung, District 7 and across Ho Chi Minh City.

About The Developer - Tan Thuan Industríal Promotỉon Ltd 
Company (IPC):

IPC was conceived from national innovation policy to attract 
resources, especially íoreign investment, to strateglcally develop the 
Southern area of the Ho Chi Minh City.
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Over the past 21 years, the associated joint venture projects of IPC 
such as: Tan Thuan Export Processing Zone, Nguyen Van Linh 
Parkway and Phu My Hung new urban area, have changed the tormer 
Nha Be District, creating a totally new landscape of the present day 
District 7 area.

Currently, IPC continually deploy to broaden north - South avenue 
axis at stage 3 up to 10 transportation lines and dredge the Soai Rap 
River to the depth of 12m to accommodate ship traíTic in excess of
50,000 tons to Hiep Phuoc Industrial Zone port. logistics and Hiep 
Phuoc urban area. The development of these projects have made IPC 
become main force in the growth of Ho Chi Minh City by contributing 
and implementing economic strategy from the land, river to the sea.

Media Contact
Ms. Nhung Nguyen
Colliers International
Mobile:
Email:

Phương pháp làm việi ỉ)tệu quả...

Press release
May 10. 2011

FUN, PAMILY DAY WITH DULUX VVEATHERSHIELD

Ho Chi Minh, May 14 2011, Akzo Nobel Paints Vietnam will hold 
“Pamily Day with Dulux VVeathershield Protect To Protect Beloved 
House and Home” Event on May 14 at Van Thanh Park in Ho Chi Minh 
City and on May 21, 2011 ât Thong Nhat Park in Hanoi.

There are around 2,000 íamllies attend the event. Uoining Dulux 
Ultimate Big Day Out to enjoy total protection solution for your home 
and beloved íamily. Corning to the event, participants can be 
concentrated, relaxlng, reíreshing and vvaltlng member of íamily who is 
joining to activities in out camping day at Comíort Zone. Consultant 
area is also set up for Dulux experts give some advise to íamllies: 
protectlon tips, and llnk to Dulux VVeathershield: how to palnt the 
house, how to use, how to select color you like, and the best time for 
change new paint of house ...Between Comíort Area and Game Area 
is a cool, setting up cozy and high stage for Happy Pamlly Show.

“Fun Pamlly Day With Dulux VVeathershield To Protect Beloved 
House and Home Event is a chance for tamỉlies and valued partners to 
know more and appreclate the beneíits we bring to each home and
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íamily with the advanced technology and teatures of Dulux 
VVeathershield” sald Jun De Dios, Genereal Director Akzo Nobel Paints 
Vietnam.

Dulux VVeathershield protects each home wlth its outstanding 
íeatures: water resistance, anti íungus and algae, long lasting color, 
anti peeling off. Moreover, It has the Innovative Keep Cool beneĩit 
which deílects sun rays effectively, reduclng the suríace temperature 
by 5°c, resulting in a cooler atmosphere inside the home. Its patented 
Colour Lock technology ensures that the colour lasts longer, and the 
house looks beautiíul for longer.

Dulux stays true to its commitment of building beautiíul, happy 
homes and íamilies in Vietnam. This actlvity aims to bring to íamilles 
joy and fun this summer season, while sharing the message of 
protectlon for their home in an Interactive way. Dulux VVeathershield. 
as the leading paint brand in Vietnam, wiỉl share in a fun, Interactive 
way the protection íeatures of its Products that will bhng assurance to 
each homeovvner. With VVeathershield, their home is protected from 
vveather elements, even from the hot summer season, through its 
advanced technology and innovative íeatures.

About akzoobel:
AkzoNobel is the largest global palnts and coatings’ company and 

a major producer of specialty chemicals. We supply Industries and 
consumers woridwlde with innovative Products and are passionate 
about developing sustainable answers for our customers. Our porttolio 
includes well known brands such as Dulux, Sikkens, International and 
Eka. Headquartered in Amsterdam, the Netheiiands, we are a Global 
Portune 500 company and are conslstently ranked as one of the 
leaders on the Dow Jones Sustainability Indexes. With operations in 
more than 80 countries. our 55,000 people around the world are 
committed to excellence and delivering Tomorrow’s Ansvvers Today

Not for publication -  for more iníormation
Contact: Nguyen Van A 
AkzoNobel Paints Vietnam Ltd 
39 Le Duan, D.1, HCMC 
Tel:
Mobile:
Email:

P h o n g  C á c h  p r  C h u y ê n  N g h i ệ p
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Press release

THE INAUGURATION 0F IPC TOVVER

HCMC November 22'''̂  2010, Tan Thuan Industrial Promotion Ltd 
Co, held the Inauguration of IPC Tower at 1489 Nguyen Van Linh 
Parkvvay, Tan Phong VVard, District 7, Ho Chi Minh City.

IPC Tower is a strategic objective of Tan Thuan Industrial 
Promotlon Ltd Co, to develop the economy of the Southern area of Ho 
Chi Minh. IPC Tower is now completed and in operation. The tower 
comprises 21-storeys with 14,200 sqm of net lettable area with over
3,000 sqm basement and outdoor parking. The 21̂ * íloor will be 
devoted for an international Standard restaurant to serve tenants and 
visitors to the building.

The building Is strategically located on the trade route of Phu My 
Hung new urban area, Tan Thuan export Processing zone and the 
Hiep Phuoc urban - port area, with easy to access to District 1, District
4, District 8 and Nha Be District, IPC Tower is the pertect choice for 
company’s commercial activities within these localities to situate their 
headquárters or secondary offices.

In addition to the convenient location, IPC Tower is bullt to 
international standards with modern equipment, utilizing natural light. 
The high speed Schindỉer elevators (European Standard) comprise 3 
passengers and one Service lift with an automatic rescue system; there 
are 3 Central air conditioning systems with a capacity of 350 tons per 
machine, full power is provided to all the building with a 100% backup 
generator on site. The tower provides modern communlcation systems; 
glass bearing bracket system, aluminum alloy shaped in construction 
and two layers of thick glass, 10.38mm, to withstand external wind 
pressure. A management centre room to monitor the building Via a 
CCTV system providing maximum security for the tenants and the 
building 24 hours a day 7 days a week. The double glazing glass 
íaẹade with aluminum frame provides excellent thermal insulation, 
marble íloors in the common areas and the external and internal 
íinishing is to International standards. The tovvers structure is unique 
with octagon shaped íloors, maximizing spectacular views of Phu My 
Hung, District 7 and across Ho Chi Minh City.

About The Developer - Tan Thuan Industrial Promotion Ltd 
Company (IPC)

IPC was conceived from national innovation policy to attract 
resources, especially toreign investment, to strategicalỉy develop the 
Southern area of the Ho Chi Minh City.

Over the past 21 years, the associated joint venture projects of IPC 
such as: Tan Thuan Export Processing Zone, Nguyen Van Linh

Phương pháp làm việc htệu quả...
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Parkway and Phu My Hung new urban area, have changed the íormer 
Nha Be District, creating a totally new landscape of the present day 
District 7 area.

Currently, IPC continually deploy to broaden north - South avenue 
axis at stage 3 up to 10 transportation llnes and dredge the Soai Rap 
River to the depth of 12m to accommodate ship traffic in excess of
50,000 tons to Hiep Phuoc Industrial Zone port, logistics and Hiep 
Phuoc urban area. The development of these projects have made IPC 
become main force in the growth of Ho Chi Minh City by contributing 
and implementing economic strategy from the land, river to the sea. 

Media Contact
M s..............................................................
Colliers International
Mobile:......................................................
Email: .......................................................
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DANH SÁCH MỘT số sở THÓNG TIN 
VÀ TRUYÉN THÒNG

1. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội 
Địa chỉ: 185 Giảng Vo -  Đống Đa -  Hà Nội
ĐÌện thoại: 04. 37367115 I Fax: 04.37366617 
VVebsite: hưp://lct-hanoi.gov.vn

2. Sờ Thòng tin và Truyền Thòng thành phố Hải Phòng 
Địa chỉ: so 24 - Võ Thị Sáu - Ngô Quyền - Hải Phòng 
ĐÌện thoại: 031.3736907 I F a x '031.3736907

3. Sở  Thông tin và Truyền thông Nghệ An
Địa chỉ: số 6 - Lê Hoàn - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An 
ĐÌện thoại: (038) 3 559 997 - (038) 3 500 027 I 
Fax: (038) 3 599 522

4. Sờ Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nang 
Địa chỉ: 15 Quang Trung, Tp Đa Nang
ĐÌện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124

5. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
ĐÌện thoại: 08.35202727 I Fax: 08.35202424 
vvêbsỉte: http://www.ict-hcm .gov.vn

6. Sở  Vãn hóa và thông tin Bình Dương
Địa chỉ: Trụ sở: 36, Đường Tnnh Hoài Đức, phường Phú lợi,
TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bỉnh Dương
Điện thoại: 0650.3842999 I Fax: 0650.3842300
Email; sotttt@bỉnhduong.gov.vn

7. Sở Ván hóa và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
Địa c h ỉ: số 281 (số cũ 106) đường 30-4, phường Quyết Thắng, 
thành phố Biên Hòa

8. Điện thọai : (061).3827070 I Fax ; (061).3827071 
VVebsite: http:/AẠWw.dic-dongnal.gov.vn

9. Sờ Thông tin và Truyền thông Long An
Địa chỉ; 1A Huỳnh Việt Thanh, Phường 2, Tp.Tân An, Tỉnh Long An
ĐÌện thoại: 072.3523345 I Fax: 072.3523345
Emạil: stt@longan.gov.vn . VVebsite: http://stttt.longan.gov.vn
Thiết kế bởi: Tmng Tâm Công nghệ Thong tin và Taiyen thông Long An

10. Sở  Thông tin và Truyển thông Thành phố cẩn Thơ
Địa chỉ; 3A Nguyễn Trãi, p. An Hội, Q. Ninh Kiều, thành phố cần Thơ 
Điện thoại; (0710)-3811502 - (0710) -  2242222 I 
Fax; (0710)-3811502  
VVebsite: http://sotttt.cantho.gov.vn

11. Sờ Thông tin và Truyền thông An Giang
Địa chì: 01 Lê Hồng Phong, p. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An 
Giang I Điện thoại: (076) 3956898 I Fax: (076) 3 956898
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Mì

THƯ CÀM ƠN

Thay mặt ban tổ chức chương trình “Họp báo ra mắt nhản hàng 
thời trang Moda Mundo”. Công ty TNHH truyền thông MIO xin gửi lời 
cảm ơn chân thành tới:

Chị Như M a i-Đ à i TH HTV

Đâ dành thời gian quý báu của mình để tham dự chương trình 
“Họp báo ra mắt nhàn hàng thời trang Moda Mundo” vào ngày 
11/5/2010 do Công ty TNHH truyền thông MIO tổ chức.

Hy vọng chương trình đâ mang đến cho các anh/chị những điều 
thú vị và những thông tin cần thiét.

Xln trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các anh/chị trong các chương 
trình sắp tới do MIO tổ chức.

Trân Trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2010
T / M  B A N  T ồ  C H Ứ C  C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  

C Ô N G  T Y  T N H H  T R U Y É N  T H Ô N G  M I O

G I Á M  Đ Ồ C

Nguyễn Thị Minh Châu
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THƯ MỜI

Thay mặt ban tổ chức chương trình “Lễ họp báo Ra mắt nhàn hàng 
MODA MUNDO” Công ty thời trang GIMENO (Việt Nam ). Công ty 
TNHH truyền thông MIO xln trân trọng kính mờl:

Anh Dán -  Báo 24h.com

Đến tham dự sự kiện “Lễ họp báo Ra mắt nhãn hàng MODA 
MUNDO” Công ty thời trang GIMENO (Việt Nam).

Thời Gian: 8h00 -  10h00, Thứ 3, ngày 11/5/2010
❖ Địa điểm: Khách sạn Rex, Lotus B, 141 Nguyễn Huệ, P.Bến 

Thành. Q.1
Hy vọng anh/chị sắp xếp đến tham dự chương trình và hỗ trợ MIO 

đưa tin.
Trân Trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 nảm 2010 
T/M BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 

CÔNG TY TNHH TRUYỂN THÔNG MIO

GIÁM Đổc

Nguyễn Thị Minh Châu
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