
HÀ NỘI



SẢN PHẨM QUẢNG CÁO



✓ Kích thước: 25 x 35 cm.

✓ Số lượng: 180 ghế/tàu A320;

230 ghế/tàu A321.

✓ Dán 1 lần decal trong suốt quá

trình quảng cáo. Chịu chi phí

sản phẩm nếu thay mới decal

✓ Giá quảng cáo: Liên hệ

1. KHAY ĂN TRÊN GHẾ



✓Kích thước: 28 x 147 cm.

✓Số lượng: 60 hộc/tàu.

✓Dán 1 lần decal trong suốt quá

trình quảng cáo. Chịu chi phí sản

phẩm nếu thay mới decal.

✓ Giá quảng cáo: Liên hệ

2. HỘC ĐỰNG HÀNH LÝ



✓ Kích thước: 1 trang (17 x

27 cm).

✓ Số lượng: 30,000 cuốn/kỳ

menu/ tất cả các tàu.

✓ Giá quảng cáo: Liên hệ

3. THỰC ĐƠN TRÊN TÀU



✓ Kích thước: 80 ml, quảng cáo trên

1 mặt.

✓ Số lượng: 25.000 ly/3 tháng/tàu.

✓ Bán tối thiểu 6 tháng, áp dụng cho

tất cả các tàu.

✓ Giá quảng cáo: Liên hệ

4. LY GIẤY



✓ Kích thước: 32 x 33 cm.

✓ Số lượng: 140,000 tờ/ 3 tháng/ tàu.

✓ Bán tối thiểu 3 tháng và

áp dụng cho tất cả các

tàu.

✓ Giá quảng cáo: Liên hệ

5. KHĂN GIẤY



✓ Kích thước: 13 x 26 cm.

✓ Số lượng: 45,000 túi/ 3 tháng/ tàu

✓ Thời gian tối thiểu 3 tháng, áp

dụng cho tất cả các tàu.

✓ Giá quảng cáo: Liên hệ

6. TÚI NÔN



✓ Kích thước: 290 x 241 Pixel

✓ Số lượng: 900,000 vé / 1 tháng

✓ Bán tối thiếu 6 tháng. Chỉ áp

dụng đối với các sân bay có khả

năng đáp ứng.

✓ Giá quảng cáo: Liên hệ

7. VÉ ĐIỆN TỬ VÀ XÁC NHẬN HÀNH TRÌNH



8. PHIẾU LÊN MÁY BAY

✓ Kích thước: 79mm x 15cm

✓ Số lượng: 2 phiếu/khách.

✓ Bán tối thiếu 6 tháng, chỉ áp

dụng cho đầu sân bay có khả

năng đáp ứng.

✓ Quảng cáo mặt sau của phiếu

lên máy bay.

✓ Giá quảng cáo: Liên hệ



9. TỜ RƠI, BẢNG ĐỒ, HÀNG MẪU, …

✓ Kích thước: Khổ 21 x 21cm,

ĐL giấy 100gms.

✓ Số lượng phát tối thiểu:

200,000 tờ

✓ Đối tác quảng cáo cung cấp hàng

mẫu.

✓ Giá quảng cáo: Liên hệ



10. THÂN MÁY BAY

Phí truyền thông:

✓ Mỗi máy bay gồm 02 mặt

quảng cáo.

✓ Thời gian quảng cáo tối

thiểu là 02 năm.

✓ Giá quảng cáo: Liên hệ



✓Truyền thông Tin

tức & bài PR rộng

rãi trên Báo giấy &

Báo điện tử.

CÁC HÌNH ẢNH TRUYỀN THÔNG



✓ Hình ảnh máy

bay có

Brand/Logo của

đối tác sẽ được

làm điểm nhấn

trong các

chương trình

khuyến mãi của

VietJet.

*Brand đối tác gắn liền theo chương trình khuyến mại của VietJet



✓Quảng cáo

trên kênh

website,

FB của

VietJet.



✓Hỗ trợ tổ chức

sự kiện trên

chính máy bay

có Brand, logo

của đối tác.

*Tổ chức họp báo chương trình “Tết trọn từng giây” của Pepsi trên máy bay VietJet



*Brand của các nhãn hàng nổi bật sinh động trên thân tàu bay VietJet



*Brand của các nhãn hàng nổi bật
sinh động trên thân tàu bay VietJet



VieJet tổ chức sự kiện đón tàu bay mới

với sự chứng kiến của Lãnh đạo, quan

chức cấp cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ

trưởng Bộ GTVT Pháp chào đón tàu

bay BIDV VietJet tại sân bay Orly -

Paris



✓ Hình ảnh máy

bay sẽ tiếp tục

được quảng bá

trong các sự

kiện của VietJet

trương

bay

(khai

đường

mới...)

*Hình ảnh tàu BIDV trong chuyến bay khai trương đường bay mới TPHCM –Quy Nhơn



QUYỀN LỢI HIỆU QUẢ

1. Brand đối tác quảng cáo trên máy bay

Sharklet – dòng máy bay hiện đại và mới

nhất của Hãng Airbus.

Quảng bá Brand trên tất cả điểm đến nội địa

VietJet và trên thị trường quốc tế.

2. VieJet tổ chức sự kiện đón tàu bay mới

(có Brand đối tác) với sự chứng kiến của

Lãnh đạo, quan chức cấp cao tạo hiệu ứng

truyền thông mạnh mẽ.

Truyền thông mạnh trên tất cả các kênh báo

giấy, online, socialnetwork...

Số lượng tin, bài trong nước và quốc tế từ

50-100 tin bài.

3.Quảng cáo trên ấn phẩm in –flight 

magazine ONE2FLY của VietJet.
Ấn phẩm phát hành từ 20.000 bản/số; trên

tất cả các chuyến bay nội địa & quốc tế; hơn

1000 phòng vé, đại lý trên toàn quốc; hệ

thống Ngân hàng HDBank, ABBANK; 

resort 5 sao Furama; các shop cà-phê sang 

trọng, sành điệu; beauty salon lớn...

QUYỀN LỢI HỢP TÁC QUẢNG CÁO BÊN NGOÀI MÁY BAY 



QUYỀN LỢI HIỆU QUẢ

4. Hợp tác tổ chức sự kiện trên máy bay 

VietJet: tung sản phẩm mới, họp báo…

Tạo tính độc đáo mới mẻ trong các 

campaign, thu hút truyền thông.

5. Brand của đối tác được truyền thông gián 

tiếp thông qua Thông điệp chính (key visual) 

của các Print-ad, bài PR và các chwowgn

trình khuyến mãi của VietJet.

Trong từng chương trình khuyến mãi, 

VietJet dành ngân sách truyền thông trên 1 

tỷ đồng, phủ toàn bộ kênh Báo giấy, Online, 

OOH...

6. Hợp tác về các chương trình bán sản 

phẩm, tặng quà lưu niệm của đối tác trên 

chính máy bay VietJet.

Branding, phát triển doanh thu trực tiếp & 

cung cấp lượng khách hàng tiềm năng cho 

đối tác.

7. Phối hợp thực hiện các chương trình đồng 

thương hiệu, ưu đãi giảm giá cho khách 

hàng  khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của 

VietJet và đối tác.

Gia tăng tiện ích cho khách hàng, đẩy mạnh 

hợp tác và phát triển doanh thu 2 bên.



Một số lưu ý 
• Hình ảnh phối quảng cáo chỉ mang tính chất

minh họa;

• Các thiết kế không gây hại đến tài sản VietJetAir.

• Các nội dung quảng cáo phải đúng luật quy định.

• Nhãn dán và sơn phải theo đúng các tiêu chuẩn an

toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

• Đối tác phải cung cấp tất cả sản phẩm thiết kế

quảng cáo trên máy bay trong suốt thời gian hiệu

lực hợp đồng.

• Đối tác phải gửi mẫu sampling và được VietJet

xác nhận có thể thực hiện phát trên máy bay.




