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BẢN QUYÊN THỂ THAO: Vietcontent là đơn vị đi đầu
trong thị trường Bản quyền Thể thao tại Việt Nam.

Vietcontent hiện đang sở hữu bản quyền những chương
trình Thể thao hàng đầu thế giới như Bundesliga, Tennis
Grand Slams, WTA, NBA hay các giải đấu lớn trong nước
như VBA, Cầu lông.

Qua đó, Vietcontent đã có một vị trí lớn mạnh trên thị
trường với mạng lưới khách hàng từ nội địa tới các nhà
cung cấp ở thị trường quốc tế.

BẢN QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH:
Vietcontent hiện đang cung cấp bản quyền các Chương
trình Truyền hình và Hoạt hình trên khắp lãnh thổ Việt
Nam, với định hướng sẽ trở thành nhà cung cấp số 1
trên thị trường.

Tại Việt Nam, chúng tôi sở hữu và phân phối hơn 3000
tập phim Hoạt hình mỗi năm cho lứa tuổi mẫu giáo và
thanh thiếu niên
Các nội dung hoạt hình được phát sóng trên hơn 15 Đài
Truyền hình trên khắp cả nước.

Vietcontent sở hữu và cung cấp hơn 500 tập phim
Truyền hình mỗi năm. Qua đó, chúng tôi đã xây dựng
mạng lưới phân phối với hơn 10 Agencyy và 5 Đài
Truyền hình

QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH: Vietcontent hiện đang có
quyền khai thác 01 khung giờ trên kênh HTV7- Kênh
truyền hình có nhiều lượt xem nhất khu vực miền
Nam. Chúng tôi cung cấp các nội dung, chương trình
Truyền hình trong khung giờ này và có quyền khai
thác dịch vụ quảng cáo.
Những nội dung này luôn nằm trong TOP những
chương trình ăn khách nhất Việt Nam và thường
xuyên nhận được Giải Chương trình Truyền hình Quốc
tế của năm ( được trao bởi HTV)

Bên cạnh HTV7, Vietcontent cũng có quyền khai thác
khung giờ trên kênh VTC1; khai thác hoạt động Kinh
doanh trên kênh Bóng Đá TV và Bibi TV của VTVcab

QUYỀN PHÂN PHỐI NỘI DUNG SỐ: Vietcontent hiện có
toàn quyền phân phối nội dung số về thể thao và giải trí
trên các dịch vụ OTT

Hiện nay, nội dung của Vietcontent được đăng tải trên
hơn 10 nền tảng, phần lớn thuộc sở hữu của những ông
lớn trên thị trường như Viettel, Vinaphone, Mobifone,
FPT, với hơn 10000 clips được đăng tải, từ TVOD, AVOD
cho đến SVOD.

➢ BẢN QUYỀN THỂ THAO– SẢN XUẤT – TIẾP THỊ TRUYỀN THÔNG
➢ BẢN QUYỀN NỘI DUNG GIẢI TRÌ – SẢN XUẤT
➢ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH
➢ KINH DOANH CHIA SẺ MẠNG LƯỚI OTT
➢ DỊCH VỤ VIỆT HOÁ

SẢN XUẤT THỂ THAO: Vietcontent là đơn vị đi đầu
trong Sản xuất Trực tiếp các bộ môn Chạy, Bóng rổ và
Võ thuật tại Việt Nam. Chúng tôi đã sản xuất trực tiếp
hơn 300h/năm. 2/3 trong số đó được sản xuất theo
tiêu chuẩn quốc tế.
Bên cạnh đó, Vietcontent cũng sản xuất hơn 1000 clip/
năm, được phát hành trên các hạ tầng TV, OTT và trên
Mạng xã hội.

DỊCH VỤ VIỆT HOÁ: Vietcontent hiện đang triển khai
dịch vụ Việt hoá cho 5 Kênh thuộc FOX NETWORK
trong 5 năm liên tiếp.

Đội ngũ của chúng tôi đã thực hiện hơn 500h lồng
tiếng và hơn 1000h thuyết minh mỗi năm

Đội ngũ sản xuất đạt tiêu chuẩn của Ban Biên tập Đài
Truyền hình Việt Nam
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BẢN QUYỀN
GIẢI TRÍ:
Vietcontent hiện đang cung cấp bản quyền các Chương trình Truyền hình và Hoạt hình trên khắp lãnh thổ Việt Nam, với định hướng sẽ
trở thành nhà cung cấp số 1 trên thị trường.Tại Việt Nam, chúng tôi sở hữu và phân phối hơn 3000 tập phim Hoạt hình mỗi năm cho lứa
tuổi mẫu giáo và thanh thiếu niên. Các nội dung hoạt hình được phát sóng trên hơn 15 Đài Truyền hình trên khắp cả nước. Vietcontent sở
hữu và cung cấp hơn 500 tập phim Truyền hình mỗi năm. Qua đó, chúng tôi đã xây dựng mạng lưới phân phối với hơn 10 Agency và 5 Đài
Truyền hình

CHÚNG TÔI CÓ:

HOẠT HÌNH:  
3000 – Tập 
1000 – Tập mới mỗi năm
1 - Nhà cung cấp số 1 trên thị truờng

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH: 
1000 – Tập
300 – Tập mới mỗi năm

LỢI NHUẬN:
16% – chiếm trung bình nhuận trong 3 năm gần đây
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VIỆT HOÁ

DỊCH VỤ VIỆT HOÁ: Vietcontent hiện đang triển khai dịch vụ Việt hoá cho 5 Kênh thuộc FOX Asia ở Việt nam bao gồm Fox Movies, Fox
Life, Fox Action Movies, FX và BabyTV. Đội ngũ sản xuất của chúng tôi gồm 5 chuyên gia và hơn 100 cộng tác viên dịch phụ đề, lồng tiếng
và thuyết minh. 100% nội dung được Việt hoá được chứng nhận đạt tiêu chuẩn của Ban Biên tập Đài Truyền hình Việt Nam.

LỒNG TIẾNG: 
TV SERIES:  

352 – giờ lồng tiếng mỗi năm.
THUYẾT MINH: 
HOẠT HÌNH:  

1000 – tập thuyết minh mỗi năm.
PHỤ ĐỀ: 
FOX CHANNELS:  

5 – kênh của FOX được biên tập phụ đề bởi Vietcontent mỗi năm.
STUDIO:

02 studio ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
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QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH
QUẢNG CÁO : Vietcontent hiện đang có quyền khai thác 01 khung giờ trên kênh HTV7- Kênh truyền hình có nhiều lượt xem nhất khu vực
miền Nam. Chúng tôi cung cấp các nội dung, chương trình Truyền hình trong khung giờ này và có quyền khai thác dịch vụ quảng cáo.
Những nội dung này luôn nằm trong TOP những chương trình ăn khách nhất Việt Nam và thường xuyên nhận được Giải Chương trình
Truyền hình Quốc tế của năm ( được trao bởi HTV). Bên cạnh đó, Vietcontent cũng có quyền khai thác khung giờ trên kênh VTC1

KHUNG GIỜ: 
HTV7:  

11:00 – 12:00.
2015 – bắt đầu khai thác.  

VTC1: 12:00 – 13:00
2019 – bắt đầu khai thác

TV CHANNEL
BIBI CHANNEL: Kênh thiếu nhi số 1 Việt Nam BÓNG ĐÁ TV:  Kênh theo dõi bóng đá chat lượng số 1 Việt Nam
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PHÂN PHỐI NỘI DUNG

QUYỀN PHÂN PHỐI NỘI DUNG SỐ: Vietcontent hiện có toàn quyền phân phối nội dung số về thể thao và giải trí trên các dịch vụ OTT. Hiện
nay, nội dung của Vietcontent được đăng tải trên hơn 10 nền tảng, phần lớn thuộc sở hữu của những “ông lớn” trên thị trường như
Viettel, Vinaphone, Mobifone, FPT, với hơn 10000 clips được đăng tải, từ TVOD, AVOD cho đến SVOD.

NỘI DUNG: 
HOẠT HÌNH:  

3000 – tập được cung cấp trên các hạ tầng mỗi năm.
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH:

1000 – tập được cung cấp trên các hạ tầng mỗi năm.
ANIME:

500 – tập được cung cấp trên các hạ tầng mỗi năm.
THỂ THAO:

3000 – clip được cung cấp trên các hạ tầng mỗi năm.
CHIA SẺ LỢI NHUẬN: 
TELCOS:  Chúng tôi cung cấp nội dung cho các đơn vị TELCOS theo mô hình Chia sẻ Lợi nhuận. 

Các hạng tầng TELCOS như:
VIETTEL – KEENG, MOCHA, MYCLIP.VN, VIETTEL TELECOM.
VNPT– MYTV, MYTVNET.  
FPT – FPT PLAY

OTT: Chúng tôi cung cấp nội dung cho các đơn vị OTT theo mô hình Chia sẻ Lợi nhuận
Các hạ tầng OTT như: ZingTV – ONme

BẢN QUYỀN: 
QUYỀN NỘI DUNG SỐ: Chúng tôi cấp phép nội dung trên OTT (bao gồm trên Mạng xã hội) các dịch vụ Telcos với chi 

phí hỗ trợ.
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ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

FREE TV

VTV

HTV

DRT

QPTV

CÁC ĐÀI TH TỈNH 

PAYTV

VTVCAB 

SCTV

K+

FPT

MYTV

OTT

VIETTEL 

VNPT

MOBIFONE

FPT 

ZINGTV
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ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

DISNEY

NBC UNIVERSAL

PARAMOUNT 
PICTURE

DHX

TELEVISA

TV GLOBAL

BBC

XILAM

FUTURIKON

CYBER GROUP

TELEMUNDO

RAI

GLOBAL AGENCY

KANAL D

MISTCO 

TBS 

TICOMNET

NHK

HUNAN

CCTV

100 CENTURY

MCC

REGENTACT

KBS

SBS

MBC

EBS
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BẢN QUYỀN THỂ THAO
TRUYỀN THÔNG THỂ THAO
SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYÊN HÌNH THỂ THAO 
TỔ CHỨC SỰ KIỆN THỂ THAO
QUẢNG CÁO VÀ TÀI TRỢ THỂ THAO 
MARKETING THỂ THAO

BẢN QUYỀN THỂ THAO
Vietcontent là đơn vị đi đầu trong thị trường Bản quyền Thể thao tại Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu phát triển trong lĩnh vực này từ những
ngày đầu thành lập nhờ vào kinh nghiệm của Ban Lãnh đạo. Vietcontent hiện đang sở hữu bản quyền những chương trình Thể thao hàng
đầu thế giới như Bundesliga, Tennis Grand Slams, WTA, NBA hay các giải đấu lớn trong nước như VBA, Cầu lông. Trong 5 năm qua, bản
quyền thể thao chiếm tới 65% lợi nhuận của Công ty. Qua đó, Vietcontent đã có một vị trí lớn mạnh trên thị trường với mạng lưới khách
hàng từ nội địa tới các nhà cung cấp ở thị trường quốc tế.
TRUYỀN THÔNG THỂ THAO
Vietcontent hiện có những nền tảng truyền thông đa dạng, từ TV, báo giấy cho tới Website, mạng xã hội, Youtube... Bởi chúng tôi hiểu
rằng, thể thao cần song hành cùng truyền thông và hiện nay Việt Nam chưa có đơn vị nào đủ mạnh trong lĩnh vực này. Đây là cơ hội để
Vietcontent cung cấp cho thị trường những nền tảng truyền thông Thể thao và công cụ để Marketing cho các nhãn hàng.
SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
Nhu cầu Sản xuất Trực tiếp các sự kiện Thể thao sẽ ngày càng lớn. Vietcontent với mục tiêu sẽ có đội ngũ sản xuất tốt nhất Việt Nam trong
3 năm tới
TỔ CHỨC SỰ KIỆN THỂ THAO
Truyền thông thể thao, bàn quyền và nội dung đều xuất phát từ Sự kiện. Vietcontent đặt mục tiêu sẽ tổ chức và sở hữu ít nhất 1 sự kiện
trong nước và 1 sự kiện quốc tế.
QUẢNG CÁO VÀ TÀI TRỢ THỂ THAO
Quảng cáo và Tài trợ là nguồn doanh thu chính của Truyền thông Thể thao. Vietcontent đã và đang xây dựng đội ngũ chuyên trong lĩnh
vực này. Hoạt động kinh doanh này không chỉ giới hạn trong các sản phẩm của Vietcontent mà còn mở rộng đến các sản phẩm bên ngoài.
MARKETING THỂ THAO
Tiếp thị Thể thao là một công cụ rất tốt trong Marketing ở những nước phát triển tuy nhiên vẫn còn khá hạn chế ở Việt Nam. Với những
dự đoán chiến lược về sự phát triển của ngành công nghiệp Thể thao tại Việt Nam, Vietcontent đặt mục tiêu sẽ có đội ngũ làm Marketing
về Thể thao tốt nhất Việt Nam.
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BÓNG RỔ: NBA – VBA 
BÓNG ĐÁ: MANCHESTER UNITED TV 
CẦU LÔNG: VBF – VIETNAM OPENS
MMA: ONE FC – UFC

BẢN QUYỀN

BẢN QUYỀN THỂ THAO:
Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thể thao, hiện Vietcontent là đơn vị đi đầu trong thị trường Bản quyền Thể thao tại Việt Nam
Vietcontent hiện đang sở hữu bản quyền những chương trình Thể thao hàng đầu thế giới như Bundesliga, Tennis Grand Slams, WTA, NBA
hay các giải đấu lớn trong nước như VBA, Cầu lông. Trong 5 năm qua, bản quyền thể thao chiếm tới 65% lợi nhuận của Công ty. Qua đó,
Vietcontent đã xây dựng mạng lưới khách hàng thân thiết từ FreeTV, PayTV cho đến các hạ tầng Telcos tại Việt Nam cũng như những đối
tác là các nhà cung cấp quốc tế.

CHÚNG TÔI CÓ:
Bóng rổ:

NBA – lần đầu tiên được xuất hiện ở Việt Nam năm 2016
VBA – giải Bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam từ năm 2016
BÓNG RỔ TV – Tạp chí Truyền hình, Cộng đồng Facebook, Tin tức, Sản xuất nội dung

Tennis:
Grand Slams – 4 giải lớn bao gồm Australia Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open.
WTA – phát sóng tại Việt Nam từ năm 2017.
VBF – phát sóng toàn bộ trận đấu của Liên đoàn cầu lông Việt Nam.

Bóng đá:
Bundesliga – phát sóng 8 năm liên tục.
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HỢP ĐỒNG:

NBA: Hợp đồng đôc quyền với NBA Properties Inc., độc quyền trên Truyền hình trả tiền và trên OTT 144 trận vòng loại, All
Stars và hơn 46 trận Play Off từ năm 2016.

VBA: Hợp đồng độc quyền sản xuất và phân phối Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam bao gồm 40 trận vòng loại và 16
trận Play off từ năm 2017.

Grand Slams: Hợp đồng độc quyền đã ký với FOX Asia về Truyền hình trả tiền tại Việt Nam 140 trận đấu trực tiếp mỗi mùa từ năm 
2018

WTA: Hợp đồng độc quyền với Perform Group tại Việt Nam từ năm 2017 với hơn 25 sự kiện và 800 trận đấu trực tiếp mỗi
mùa
VBF: Hợp đồng độc quyền với Liên đoàn cầu lông Việt Nam về độc quyền sản xuất và phân phối trực tiếp tất cả các trận
đấu của VBF bao gồm 9 sự kiện, 400 trận đấu từ năm 2019.

BUNDESLIGA: Hợp đồng độc quyền với FOX Asia về Truyền hình trả tiền tại Việt Nam từ năm 2012 đến 2018. 132 trận đấu trực tiếp
mỗi mùa.

BÓNG RỔ: NBA – VBA 
BÓNG ĐÁ: MANCHESTER UNITED TV 
CẦU LÔNG: VBF – VIETNAM OPENS
MMA: ONE FC – UFC

BẢN QUYỀN
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BÓNG RỔ: NBA – VBA 
BÓNG ĐÁ: MANCHESTER UNITED TV 
CẦU LÔNG : VBF – VIETNAM OPENS
MMA: ONE FC – UFC

BẢN QUYỀN
MẠNG LƯỚI KHÁCH HÀNG
Đài truyền hình: Vietcontent đã xây dựng một mạng lưới khách hàng lớn và thân thiết với các Đài truyền hình từ Free TV đến Truyền hình

trả tiền và IpTV. Vietconten có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Đài Truyền hình HTV và có quyền khai thác thời lượng

sóng trên kênh HTV7. Đội ngũ sản xuất thể thao của HTV và Vietcontent đã hợp tác sản xuất trực tiếp khoảng 25 trận

VBA tại khu vưc phía Nam. Các trận đấu được phát sóng trên Kênh Thể thao HTV. Ở khu vực phía Bắc, Vietcontent hợp tác với

VTV để cung cấp Tạp chí WTA và xây dựng mối quan hệ tốt với Đài Truyền hình FTA lớn nhất này tại Việt Nam.

Truyền hình
Trả tiền: Là nền tảng chính trong phân phối thể thao trực tiếp, Vietcontent có mối quan hệ thân thiết và bền chặt với Đài

VTVcab. Phần đa các chương trình của Vietcontent đều được cấp phép cho VTVcab để phát sóng. Bên cạnh VTVcab,

Vietcontent còn hợp tác với các kênh khác như SCTV, K +.

IpTV: Vietcontent đã ký các Hợp đồng với hai đơn vị IpTV chính ở Việt Nam là FPT và MyTV. Vietcontent hợp tác với
các đơn vị IpTV thuộc các Tập đồng Viễn thông như Viettel TV ( Viettel), MyTV (Vinaphone) và MobiTV (Mobiphone).

OTT: Vietcontent là đối tác với các ông lớn Viễn thông ở Việt Nam trong việc phân phối nội dung trên các nền
tảng OTT của họ.

Agency: Hầu hết các nội dung giải trí của Vietcontent được phân phối vào thị trường Việt Nam thông qua các
Agency. Chúng tôi đã hợp tác với khoảng 10 Agency với tư cách là khách hàng và thông qua đó, Vietcontent
kinh doanh nội dung với khoảng 15 Đài Truyền hình trên khắp Việt Nam.
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BẢN QUYỀN

MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC
TRONG NƯỚC

GIẢI BÓNG RỔ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM - VBA: Thỏa thuận hợp tác được ký giữa VBA và Vietcontent từ

năm 2017 đã trao Vietcontent quyền độc quyền sản xuất các chương trình được thực hiện và phân phối TRỰC TIẾP

trên nền tảng TV và kỹ thuật số (khoảng 60 trận đấu mỗi năm).

VBF - Liên đoàn cầu lông Việt Nam : Thỏa thuận hợp tác được ký giữa VBF và Vietcontent từ năm 2019 đã trao

quyền truyền thông độc quyền cho Vietcontent để sản xuất các chương trình được thực hiện và phân phối TRỰC

TIẾP trên nền tảng truyền hình và kỹ thuật số tất cả các sự kiện VBF (khoảng 10 sự kiện mỗi năm). Và độc quyền

khai thác tài trợ và quảng cáo cho tất cả các sự kiện VBF.

Cơ quan chính phủ: VI có mối quan hệ lâu dài với Tổng cục Thể thao trong việc đồng tổ chức một trong những giải

thưởng thể thao lớn nhất trong năm có tên là Cúp Chiến Thắng - giải thưởng dành cho các vận động viên thể thao

thành tích tốt nhất trong năm. Và VCT có kết nối với tất cả các liên đoàn thể thao tại Việt Nam như Liên đoàn bóng

đá Việt Nam - VFF, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam - VBF, Liên đoàn cầu lông Việt Nam – VBF.

Các Câu lạc bộ: Các phóng viên thể thao của chúng tôi có một mạng lưới đối tác lớn mạnh với tất cả các câu lạc bộ

chuyên nghiệp về bóng đá, bóng rổ, võ thuật, chạy và những bộ môn khác.

Kênh thể thao: VCT có mối quan hệ với tất cả các kênh thể thao ở Việt Nam từ các kênh quốc gia đến các kênh

truyền hình trả tiền.

BÓNG RỔ: NBA – VBA 
BÓNG ĐÁ: MANCHESTER UNITED TV 
CẦU LÔNG : VBF – VIETNAM OPENS
MMA: ONE FC – UFC



VIETCONTENT
GROUP 

MẠNG LƯỚI KHÁCH HÀNG 
TRONG NƯỚC

FREE TV

VTV

HTV

DRT

QPTV

OTHERS PROVINCE 
TV STATION 

PAYTV

VTVCAB 

SCTV

K+

FPT

MYTV

OTT

VIETTEL 

VNPT

MOBIFONE

FPT 

ZINGTV



VIETCONTENT
GROUP 

BẢN QUYỀN

MẠNG LƯỚI KHÁCH HÀNG
TOÀN CẦU

FOX: Vietcontent mua lại các chương trình thể thao cao cấp từ FOX Sports để phân phối tại Việt Nam từ năm

2012 bao gồm Bundesliga, Tennis Grand Slam (từ năm 2017 với 4 Grand Slam)

Bundesliga: Vietcontent phân phối khoảng 100 trận đấu Bundesliga tại Việt Nam trong 8 năm liên tiếp từ 2012 trên

Kênh Bongda TV

Perform: Vietcontent mua lại các chương trình thể thao cao cấp từ Perform Group để phân phối tại Việt Nam từ năm

2013 bao gồm WTA (khoảng 800 trận).

NBA: VCT mua lại độc quyền PayTV cho khoảng 190 trận NBA mỗi năm bao gồm All Stars, Play Off và Finals để

phân phối tại Việt Nam từ năm 2016

ĐỐI TÁC:
Sports Agency:
Agency thể thao: bằng cách tham dự Sportel hàng năm từ năm 2012, VCT đã được xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ

với tổ chức lớn như Performance Group, IMG, Lagadere Sports, Infront Sports, Sports Radar, PGA Tour, Euro Sports,

Inverleigh, Fighting Spirit…

Liên đoàn thể thao:

VCT có kết nối với Bundesliga, La Liga trong bóng đá, NBA trong bóng rổ, One Championship trong MMA

BÓNG RỔ: NBA – VBA 
BÓNG ĐÁ: MANCHESTER UNITED TV 
CẦU LÔNG : VBF – VIETNAM OPENS
MMA: ONE FC – UFC



VIETCONTENT
GROUP 

GLOBAL
PARTNER NETWORK

BUNDESLIGA 

MANCHESTER 
UNITED

UEFA

AFC

NBA

FIBA

VBA

PGA TOUR

WTA

GRANDSLAMS

FOX NET WORK

FACEBOOK

EUROSPORTS

MUTV 

FIGHTING

UFC

ONE 
CHAMPIONSHIP

BELLATOR

PERFORM GROUP

DAZN

IMG

LAGARDERE

SPORT RADAR

INFRONT SPORT

DDMC

TEAM

MATCH ROOM 

INVERLEIGH



VIETCONTENT
GROUP 

DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI
BÓNG RỔ

TẦM NHÌN: Để Bóng rổ trở thành môn thể thao phổ biến thứ 2 tại Việt Nam.

NHIỆM VỤ: Trở thành đơn vị SỐ MỘT trong cấp phép bản quyền, truyền thông và sản xuất Bóng rổ.

THỰC HIỆN:
2016 - NBA: VIETCONTENT mua lại độc quyền các chương trình truyền hình thu phí cho khoảng 190 trận

NBA mỗi năm bao gồm All Stars, Play Off và Finals để phân phối tại Việt Nam từ năm 2016. Đây

là sự kiện đầu tiên và rất quan trọng trong dự án của chúng tôi. Điều này giúp Vietcontent trở thành

đối tác với NBA tại Việt Nam. Và chúng tôi sở hữu giải bóng rổ quốc tế nổi tiếng nhất tại Việt

Nam

2016 – Bóng rổ trên webthethao.vn :
Mở một chuyên mục mới được chỉ định trong môn bóng rổ với khẩu hiệu: “Cầu thủ bóng rổ làm

mới cho cầu thủ bóng rổ”. Chuyên mục bóng rổ trở thành tờ báo kỹ thuật số về bóng rổ tốt nhất tại

Việt Nam. Nó bao gồm tất cả các tin tức quốc tế đến trong nước.

2016 - BM Production:
Thành lập một công ty sản xuất thuộc Vietcontent Group chuyên về sản xuất thể thao trực tiếp và

các clip thể thao ngắn. Với hợp đồng VBA, BM Production được định vị số 1 về sản xuất các

chương trình bóng rổ trực tiếp và không trực tiếp. 

BÓNG RỔ: NBA – VBA 
BÓNG ĐÁ: MANCHESTER UNITED TV 
CẦU LÔNG : VBF – VIETNAM OPENS
MMA: ONE FC – UFC



VIETCONTENT
GROUP 

CÁC DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI
BÓNG RỔ:

2017 - VBA: Hợp đồng độc quyền với Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam về độc quyền sản xuất và phân phối

trực tiếp tất cả các trận đấu của VBA bao gồm 40 trận đấu vòng loại, 16 trận Play Off từ năm 2017. Phát

sóng trên truyền hình đã giúp Bóng rổ trở thành môn thể thao phổ biến ngang với bóng đá và bóng

chuyền. Vietcontent có quyền kiểm soát vê với hai giải đấu bóng rổ phổ biến nhất tại Việt Nam, NBA và

VBA.

2017 – Bong Ro TV:
Xây dựng một thương hiệu trong cộng đồng Bóng rổ. Chúng tôi xây dựng fanpage với định

hướng vào đối tượng người hâm mộ từ
NBA, VBA cho đến các giải phong trào trong trường học. Trong 1 năm, fanpage đã đạt được hơn 100 000 lượt theo dõi và trở thành
cộng đồng bóng rổ uy tín nhất Việt Nam.

2018 – Mở rộng:
Bản quyền VBA và NBA được phát sóng trên 6 hạ tầng thể thao lớn nhất Việt Nam từ Hà Nội tới

TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

2019 – BongroTV trên TV:
Sản xuất chương trình Bóng rổ TV phát sóng trên kênh truyền hình Thethao TV với 2 số mỗi tuần

2019 - WORLD CUP:
Đưa bản quyền FIBA- World Cup của Bóng rổ tới Việt Nam

BÓNG RỔ: NBA – VBA 
BÓNG ĐÁ: MANCHESTER UNITED TV 
CẦU LÔNG : VBF – VIETNAM OPENS
MMA: ONE FC – UFC

DỰ ÁN



VIETCONTENT
GROUP 

CÁC DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI
MMA:

TẦM NHÌN: Mang sự kiện MMA tới Việt Nam dưới thương hiệu của Vietcontent

NHIỆM VỤ: Trở thành thương hiệu số 1 về bản quyền MMA, Truyền thông và Sản xuất

THỰC HIỆN:

2016 – MMA trên Webthethao.vn:
Tạo chuyên mục MMA đầu tiên tại Việt Nam trên trang thông tin Webtethao.vn với đội ngũ

chuyên gia về MMA. Cung cấp cho thị trường một khối nội dung
lớn, chất lượng

2016 – Cộng đồng:
Xây dựng Cộng đồng MMA lớn nhất trên Mạng xã hội, tập trung vào UFC

2017 –Chuyên gia:
Có đội ngũ chuyên gia về MMA. Đội ngũ của Vietcontent là những chuyên gia hàng đầu về

MMA tại Việt Nam
2019 – Bản quyền:

Có bản quyền UFC hoặc ONE FC tai Việt Nam.

BÓNG RỔ: NBA – VBA 
BÓNG ĐÁ: MANCHESTER UNITED TV 
CẦU LÔNG : VBF – VIETNAM OPENS
MMA: ONE FC – UFC

DỰ ÁN



VIETCONTENT
GROUP 

DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI
CHẠY, CARDIO & FITNESS:

TẦM NHÌN: Trở thành đơn vị số 1 về Truyền thông trong lĩnh vực Chạy

NHIỆM VỤ: Tiếp cận và làm việc với những sự kiện Chạy lớn nhất tại Việt Nam

THỰC HIỆN:

2016 – Cardio & Fitness trên Webthethao.vn:
Tạo chuyên mục Cardio và Fitness đầu tiên tại Việt Nam trên trang thông tin Webtethao.vn với

đội ngũ chuyên gia về Marathon. Cung cấp cho thị trường một khối nội dung lớn, chất lượng, khi người chạy trở
thành phóng viên chạy.

2016 – Live trên Mạng Xã hội:
Cung cấp dịch vụ Trực tiếp sự kiện trên Mạng xã hội.

2017 – Chuyên gia:
Có đội ngũ chuyên gia về Chạy. Đội ngũ chuyên gia về Chạy của là số 1 trên thị trường

Truyền thông Thể thao tại Việt Nam.

BÓNG RỔ: NBA – VBA 
BÓNG ĐÁ: MANCHESTER UNITED TV 
CẦU LÔNG : VBF – VIETNAM OPENS
MMA: ONE FC – UFC



VIETCONTENT
GROUP 

DỰ ÁN
CÁC DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI
CẦU LÔNG:

TẦM NHÌN: Đưa Cầu lông Việt Nam trở nên mạnh mẽ tại Châu Á .

NHIỆM VỤ: Trở thành đơn vị số 1 về Bản quyền Cầu lông, Truyền thông và Sản xuất.

THỰC HIỆN:

2019 – VBF: Hợp đồng độc quyền với Liên đoàn Cầu lông Việt Nam về độc quyền sản xuất và phân phối trực tiếp các
trận của VBF bao gồm 9 giải bao gồm 2 giải quốc tế, đưa Cầu lông xuất hiện trên sóng Truyền hình.

2019 – Cầu lông trên Truyền thông:
Tạo ra môi trường cho Cầu lông bằng việc tạo ra nguồn thông tin trên website webthethao.vn và

đưa nó phổ biến trên các website và mạng xã hội khác. Mục đích chính là thu hút sự quan tâm của các cơ quan đơn vị - cơ
quan chính phủ, người hâm mộ và người chơi.

Trước đây, Cầu lông là môn thể thao phổ biến số 1 tại Việt Nam với số lượng người chơi và
quan tâm đông đảo
2019 – BM Production:

Tạo một đội ngũ chuyên về sản xuất thể thao trực tiếp và các video ngắn về Cầu lông.
Đưa đội ngũ của Vietcontent trở thành số 1 tại Việt Nam và Đông Nam Á.

2020 – Tài trợ:
Kêu gọi gói Tài trợ và Tài trợ phát sóng cho toàn bộ sự kiện của VBF.

BÓNG RỔ: NBA – VBA 
BÓNG ĐÁ: MANCHESTER UNITED TV 
CẦU LÔNG : VBF – VIETNAM OPENS
MMA: ONE FC – UFC



VIETCONTENT
GROUP 

SPORTS NEWS WEBSITE
SPORTS TV
SPORTS KOLS
SPORTS COMMUNITY
SPORTS EVENTS
SPORTS MARKETING

MEDIA

TẦM NHÌN: Trở thành đơn vị có hạ tầng riêng về Thể thao số 1 Việt Nam.

NHIỆM VỤ: Trở thành đơn vị số 1 về Bóng rổ, MMA và Chạy.

THỰC HIỆN:

2014 – Thethao24H:
Thethao24H là tờ báo nổi tiếng về thể thao tại Việt Nam. Điều này giúp Sport24H trở thành đơn vị lớn trên thị trường

và xây dựng cho mình một đội ngũ nhà báo và phóng viên chuyên nghiệp. Sport24H có mối quan hệ thân thiết với các tổ chức, câu
lạc bộ, các VĐV và người chơi thể thao.

2016 – CUP CHIEN THANG:
Đồng tổ chức sự kiện Cúp Chiến Thắng cùng với Tổng Cục Thể dục Thể thao và Đài VTVCab – Oscar của Thể thao

Việt Nam. Sự kiện được tổ chức hàng năm, để tôn vinh những VĐV, HLV, đội tuyển và những ngưoi có đóng góp cho thể thao nước
nhà trong năm. Đây là sự kiện uy tín số 1 về Thể thao tại Việt Nam. Cúp Chiến Thắng được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và
VTVCab.

2016 – WEBTHETHAO.VN:
Thành lập trang tin về Thể thao. Cập nhật tin tức Thể thao liên tục. Webthethao hiện là đơn vị số 1 về Bóng rổ, MMA

và Chạy.



VIETCONTENT
GROUP 

SPORTS NEWS WEBSITE
SPORTS TV
SPORTS KOLS
SPORTS COMMUNITY
SPORTS EVENTS
SPORTS MARKETING

MEDIA

THỰC HIỆN:
2016 – Sports TV:

Thông qua bản quyền của Vietcontent như NBA, VBA, Tennis, Bundesliga và MUTV, Sports24H
đã đàm phán với các Đài Truyền hình về quảng cáo và tài trợ Phát sóng.
2018 – KOLs:

Với mục tiêu giúp các VĐV có thể có thêm thu nhập và xây dựng cho họ một kênh Mạng xã hội
riêng, Sports24H ký Hợp đồng KOLs với các VĐV Thể thao và cùng chia sẻ lợi nhuận từ

các mảng quảng cáo, các hoạt động, tài trợ và các
Hợp đồng khác.

2017 – Cộng đồng Thể thao:
Sport24h sở hữu BổngTV và trang Fanpage, kênh Youtube Webthethao. Và xây dựng các trang

Fanpage khác cho khoảng 20 ngôi sao Thể thao từ năm 2019.

2019 – Nội dung Thể thao số:
Đầu tư vào sản xuất Nội dung Thể thao số. Xây dựng đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp nhất trên
thị trường từ năm 2021.



VIETCONTENT
GROUP 

SPORTS NEWS WEBSITE
SPORTS TV
SPORTS KOLS
SPORTS COMMUNITY
SPORTS EVENTS
SPORTS MARKETING

MEDIA
SPORT24H
SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI: CÚP CHIẾN THẮNG:

Đồng tổ chức sự kiện Cúp Chiến Thắng cùng với Tổng Cục Thể dục Thể thao và
Đài VTVCab – Oscar của Thể thao Việt Nam. Sự kiện được tổ chức hàng năm,
để tôn vinh những VĐV, HLV, đội tuyển và những ngưoi có đóng góp cho thể
thao nước nhà trong năm. Đây là sự kiện uy tín số 1 về Thể thao tại Việt Nam.
Cúp Chiến Thắng được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và VTVCab.

Yamaha Summer Football camp 2013 - 2015
U13 School Football 2015 – 2017,
U13 Asian Cup
U13 Friendly Match – Japan
Tour 2014 – 2015 - 2016
Chiến dịch: "For the future of Vietnamese football

Đồng sở hữu giải chạy Hanoi City Trail – chạy vòng quay
phố cổ Hà Nội

Cập nhật thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác về các sự kiện,
thông tin Thể thao
Website address: http://webthethao.vn



VIETCONTENT
GROUP 

SPORTS LIVE PRODUCE
SPORTS TV MAGAZINE
SPORTS CLIPS

SẢN XUẤT
TẦM NHÌN: Trở thành đơn vị số 1 về Sản xuất Thể thao tại Việt Nam.

NHIỆM VỤ: Trở thành đơn vị số 1 về Bóng rổ, Cầu lông, MMA và Chạy.

THỰC HIỆN:

2017 – VBA: Sản xuất Trực tiếp toàn bộ 60 trận mỗi năm.

2018 – Jr NBA: Sản xuất Trực tiếp sự kiện Jr. NBA (NBA) tại Việt Nam.

2019 – BongroTV: Sản xuất chương trình Bóng rổ với 2 số mỗi tuần ( 15 phút cho mỗi số), phát sóng trên kênh Thethao TV và các kênh Truyền
hình khác.

2019 – Cầu lông: Sản xuất Trực tiếp 9 tận VBF mỗi năm.
2019 - TP Hồ Chí Minh: Đầu tư, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp cho các sự kiện về Bóng rổ, Cầu lông, MMA và Chạy tại TP Hồ Chí Minh

BUSINESS ACTIVITIES HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
➢ Trực tiếp các Giải Thể thao trên Truyền hình : Sản xuất các sự kiện Thể thao trong nước ( Bóng rổ VBA, cầu lông VBF...)
➢ Trực tiếp các Giải Thể thao trên OTT: Cung cấp dịch vụ phát sóng các sự kiện Thể thao trực tiếp ( Bóng rổ, chạy, cầu lông, MMA...)
➢ Sản xuất Clip ngắn: 3000 clips mỗi năm
➢ Sản xuất các Video giới thiệu Dịch vụ Sản xuất, Truyền thông Đa phương tiện với nội dung Thể thao và các nội dung khác.



VIETCONTENT GROUP 
20 năm kinh nghiệm về Truyền thông;
16 năm kinh nghiệm về Thể thao;
Kinh nghiệm tổ chức các giải đấu trong nước và quốc tế
của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể
thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

Acquisitions (Mua bán). Đạt được 

các quyền truyền thông thể thao 

cao cấp như NBA, VBA, Tennis 

Grand Slam, WTA, v.v ... Xây dựng 

mối quan hệ bền chặt với cơ quan 

cấp phép và giải đấu thể thao 

quốc tế.Tăng mạng lưới khách 

hàng lên 20%, đưa Vietcontent trở 

thành cơ quan số 1 về cấp phép 

thể thao tại Việt Nam.

19 năm phụ trách Giám đốc
Marketing cho Yamaha Motor Việt
Nam. Dưới sự điều hành, Yamaha
chiếm 20% thị trường Việt Nam từ
con số 0, trở thành đối thủ cạnh tranh
chính của thương hiệu Motor khổng
lồ Honda; Một huấn luyện viên giàu
kinh nghiệm về kiến thức và kỹ năng
bán hàng chuyên nghiệp cho tất cả
nhân viên bán hàng của Yamaha và
nhân viên bán hàng của Agency. Tôi
đã thực hiện 300 lớp học về Kỹ năng
bán hàng trên toàn quốc từ năm 2004
đến nay; Phụ trách phát triển màu sắc
& đồ họa mới cho tất cả các mẫu xe
của Yamaha; Tiến hành và kiểm duyệt
tất cả các cuộc khảo sát cho các mẫu
xe tương lai của Yamaha.

Cử nhân Học viện Báo chí và
Truyền thông;
15 năm kinh nghiệm về Truyền
thông, Marketing.
Có mối quan hệ tốt với cơ quan
thể thao của Nhà nước, Bộ Thông
tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch
Phụ trách truyền thông các Lễ hội
lớn tại Hà Nội ...

Trọng tài - Tòa án Trọng tài Thể thao;

Thành viên - Hội đồng kỷ luật - Hiệp hội 

Liên đoàn điền kinh quốc tế. Thành viên 

- Ủy ban kỷ luật bóng đá châu Á;

Thành viên - Hội đồng thẩm định kỷ luật 

- Trung tâm Doping và Y học Thể thao 

Việt Nam; Thành viên đồng sáng lập –

Women in Sports Law;

Cựu thành viên - FIFA Ethics

Committee Adjudicatory Chamber.

Tham gia vào cuộc đàm phán để bản
quyền phát sóng của FIFA WORLD CUP
2010; SUZUKI CUP 2010/2012 và phụ
trách các chương trình hỗ trợ cho các
nội dung này tại Việt Nam;
Các sự kiện được tổ chức như Xem
công cộng AFF SUZUKI CUP, tour châu
Á cho Vincent Kompany, Fabio
Cannavaro tại Việt Nam, Futsal
International tour tại Việt Nam;
Hợp tác với Liên đoàn bóng đá Việt
Nam (VFF) để tài trợ marketing;
Hợp tác với Vietnam Profession
Football (VPF) làm việc với các cầu thủ
bóng đá và Agency câu lạc bộ bóng đá.

15 năm kinh nghiệm trong việc phân phối Bản quyền Nội dung Thể thao;

Có mối quan hệ tốt với các Đài truyền hình, Liên đoàn thể thao quốc gia, các cơ 

quan Nhà nước về thể thao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
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MR. LE NGUYEN – VICE MANAGING DIRECTOR
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