
Về Chúng Tôi 

Kinh Doanh 

Giá Trị 

Đối Tác 

Việt hóa những nội dung quốc tế và 

toàn cầu hóa những nội dung trong 

nước. 

• Phân phối bản quyền. 
 

• Hợp tác kinh doanh. 
 

• Hậu kz - Việt hóa. 
 

• Sản xuất nội dung. 
 

• Truyền thông. 



DỊCH THUẬT  PHỤ ĐỀ THUYẾT MINH LỒNG TIẾNG 

Hậu Kỳ – Việt Hóa 

Cung ứng mọi ngôn 
ngữ với chất lượng 
dịch thuật hoàn hảo. 

Cung cấp tất cả định 

dạng phụ đề theo 

yêu cầu. 

Thuyết minh chất 

lượng cao với 

những giọng đọc 

chuyên nghiệp. 

Đáp ứng mọi yêu 

cầu với những diễn 

viên lồng tiếng 

chuyên nghiệp. 



Tiếp nhận 

nội dung 

Kiểm duyệt 

nội dung Việt hóa 

Hậu Kỳ 

Cung ứng và 

phát sóng 

Phân phối 

bản quyền 

Quy Trình 



Sự Khác Biệt Của Chúng Tôi 

1 

4 3 

2   Cung cấp sản phẩm Việt hóa cho 
những chương trình phát sóng gấp, 
song song với khung giờ quốc tế. 

Cung cấp mọi định dạng Việt 
hóa theo yêu cầu đối tác. 
(.cip, .srt, .ass, .mpg, .wav, 
.mxf, v.v…). 

Cung cấp chất lượng 
dịch thuật cao. 

Toàn bộ nội dung Việt hóa được kiểm 
duyệt bởi các cơ quan chức năng có 
thẩm quyền. 



Sử dụng toàn bộ phần mềm có bản 
quyền để hoàn thiện sản phẩm. 

Việt hóa nội dung trung bình 5 
giờ/ngày, 8000 phút/tháng. 

Với hơn 6 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực Việt Hóa. 

Với hơn 50 biên dịch, biên tập 
viên và hơn 20 kỹ thuật viên. 

Năng Lực 



Tiếng Anh 

Pháp 
Nga 

Nhật Bản 

Trung Quốc 

Latin 

Ngôn Ngữ 
Cung Ứng 

100% Tiếng Anh   Tiếng Việt 

95% Tiếng Trung  Tiếng Việt 

70% Các ngôn ngữ khác 

Slovak 
Ý 

Thổ Nhĩ Kỳ 

Mexico 



Đối Tác Thân Thiết 

• Là đối tác thân thiết trong 5 năm tới nay. 

• Việt hóa với định dạng phụ đề, thuyết minh 

và lồng tiếng  đa kênh trên hệ thống. 

• Cung cấp dịch vụ Việt hóa nội dung, trailer và quảng cáo cho hệ 

thống các kênh của FOX. 

• Việt hóa các chương trình truyền hình, talkshow, phim điện ảnh, 

phim tài liệu và hoạt hình với chất lượng hoàn hảo. 



Chương Trình Nổi Bật 



75% 45% 46% 70% 

Hạ Tầng 



Các Đối Tác Chiến Lược Thu Mua Phân Phối 



Liên Hệ Với Chúng Tôi 

Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành 
Mr. Lê Nguyễn 

+84 943 013 935 
  

lenguyen@vietcontent.com.vn 


