
Phát sóng 5h45 hàng ngày 



KÊNH PHÁT SÓNG 

Bóng đá TV, Thể thao TV, Thể thao 

Tin tức HD 











Sử dụng trường quay ảo với 

công nghệ hiện đại, có khả 

năng tùy biến theo nội dung 

thực tế . 

MC dễ dàng tương tác với các 

yếu tổ bổ trợ tại trường quay 

tạo ra sự sinh động, mới mẻ 

cho các tin tức đơn thuần. 





  
  Liên tục cập nhật thông tin về bóng đá và thể thao 
mới trong ngày thông qua hàng loạt các chương trình, 
bản tin cập nhật 24/24h 
 
 Đăng tải các chương trình có bản quyền riêng (độc 
quyền) với nội dung đặc sắc, chuyên biệt về thể thao 
 
 Có rating đo lường khán giả Kênh 

 
 

2.5 triệu thuê bao trên hệ thống VTVcab  

tương đương hơn 10 triệu người trên các 

thành phố lớn. 

Kênh thể thao chuyên biệt về bóng 

đá đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam 



NỘI DUNG KÊNH 

• Thể loại: Bóng đá trong nước và quốc tế 
• Đối tượng chính: Nam giới, 18 - 45 tuổi 

• Khung giờ vàng: 20h – 23h/ngày 
 

• Các giải đấu lớn: Cúp Liên đoàn Anh, Vòng  loại 
Euro 2020TM, Nations LeagueTM,  La Liga; Bundesliga 

• Các giải trong nước: V.League, Cúp quốc gia 

• Thế giới bóng đá hấp dẫn, phong phú 



• Trực tiếp Bundesliga 

• Trực tiếp La Liga 4 mùa liên tiếp 

• TRỰC TIẾP hệ thống các giải bóng đá Anh:  Hạng 
nhất Anh, Cúp Liên đoàn Anh, … 

• Trọn vẹn tất cả trận đấu của các đội tuyển quốc  
gia Châu Âu tại: UEFA Nations LeagueTM, vòng  
loại UEFA Euro 2020TM, vòng loại FIFA World  Cup 
2022TM (khu vực Châu Âu) 

• Đồng hành cùng bóng đá Việt Nam : 

 V.League 

 Hạng nhất quốc gia 

 Cúp Quốc gia Việt Nam 

 Các trận đấu quan trọng của Đội tuyển Việt  Nam, U23 
Việt Nam 







 Logo xuất hiện trên tại tất cả các 
bản tin chính thức trên kênh Bóng 
đá TV 

 Tầng suất: 5 phút/lần x 10 s 
 02 khung giờ bản tin 

 MC cảm ơn nhà tài trợ mở đầu và 
kết thúc bản tin trên kênh Bóng 
đá TV 

 02 khung giờ bản tin  TVC nhà tài trợ xuất hiện  mở đầu và kết 
thúc bản tin trên kênh Bóng đá TV 

 02 khung giờ bản tin 



 Thương hiệu/Logo/sản phẩm được xuất hiện trong 
chương trình Nội dung  

 Giới thiệu và phân tích chuyên sâu sản phẩm của 
Nhà Tài Trợ trong trường hợp nội dung thích hợp 



CÁC GÓI TÀI TRỢ 








