
PROPOSAL FOR SPONSORSHIP 



 Thời lượng: 60 phút/ số 
 Giờ phát sóng: 20h30 thứ 6 cách tuần 
 Kênh phát sóng truyền hình: Bóng đá TV 
 Host: Cựu tuyển thủ đội tuyển Quốc gia Việt 

Nam – HLV Bóng đá Đặng Phương Nam 



Format 

 Đối thoại  là trọng tâm và 

được hỗ trợ bởi các phóng sự 

đan xen. 

 Chương trình có thể thực hiện 

tại trường quay 

 Hoặc ngoại cảnh tùy khách 

mời thực tế và nội dung câu 

chuyện 

 



"Phương Nam Show" đơn giản chỉ là một talk show giữa 
Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam với nhân vật gắn bó với 

đời sống bóng đá. 

 

Câu chuyện về cuộc sống bên trong và bên ngoài bóng đá, 
những ký ức đẹp đẽ, những yếu tốt ảnh hưởng đến họ mà 

có thể trước đây họ chưa từng chia sẻ. 
 

Nội dung 



Nội dung 

Phóng sự: Phát đan xen trong 

chương trình hỗ trợ nội dung cho  

phần đối thoại, khơi gợi cảm xúc cho 

khách mời cũng như khán  giả: 

• Gia đình 

• Chuyện bên lề 

• Sự nghiệp 

• Chia sẻ của gia đình đồng nghiệp 



Những câu chuyện cảm động, tìm sự 
cảm thông chia sẻ của người xem để 
hiểu hơn một chân dung từ đó khiến 
người yêu bóng đá Việt cùng  quan 
tâm cùng chung tay xây dựng để 
bóng đá Việt Nam cất cánh 

Giá trị chương trình 



Phương Nam Show| Trải lòng của Bùi Tấn Trường về 

sai lầm không đáng tại SEA Games 25: 
https://www.youtube.com/watch?v=VGGwUD
Yg7oU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eIt1ZL
WM3K4s2CJ4j8o3x5Sdn0uJ44qa3GNPPy64-
wVhvDG__NCQmNqk 

Phương Nam Show | Cuộc sống mới của 

HLV Lê Quốc Vượng 

https://www.youtube.com/watch?v=
S6QvGK4parM&list=PLCrvjy02_AcR7
niLehe2H7K69vMrQqk3Z&index=1 

Demo 
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STT Nội dung Đơn vị 
Số lần mỗi 

CT 

Đơn giá QC 

Bóng đá TV 

Chi phí QC 
(Tham khảo) 

Chi phí tài 
trợ/Chương 

trình 

ROI 

1 
 TVC quảng 
cáo 

  30 giây 2 8,000,000 16,000,000 

20,000,000 188% 

2 
Panel giới 
thiệu NTT 

  5 giây 2 2,800,000 5,600,000 

3 
Logo trường 

quay 

 Cả chương 

trình 
1 7,500,000 7,500,000 

4 Logo xoay 10s 2 2,000,000 4,000,000 

5 Chạy chữ 10s 3 1,500,000 4,500,000 

  TỔNG  55,100,000 

Ghi chú Logo chạy chữ:      Tối đa 40 ký tự 

Logo xoay :              Chiều cao bằng 1/8 chiều cao màn hình  

Demo gói tài trợ 



Thank you 


