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Chương trình

WEBSITE & CLIP QUẢNG CÁO THÔNG MINH MIỄN PHÍ

Từ 22/02/2012 – 24/03/2012, Công ty Cố phần Mạng và Giải pháp Trực tuyến (NOS) tổ chức chương trình
WEBSITE & CLIP QUẢNG CÁO THÔNG MINH MIỄN PHÍ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp là khách hàng sử
dụng các dịch vụ quảng cáo trực tuyến của NOS có được những trang bị tốt nhất cho công tác quảng cáo
hình ảnh thương hiệu và đẩy mạnh doanh số bán hàng trong thời kỳ kinh tế khó khăn chung.

Ở thời điểm hiện tại, thương mại trực tuyến đang đóng vai trò rất lớn trên thị trường bán lẻ ở Việt Nam. Hầu
hết những quyết định mua hàng đều xuất phát từ việc người tiêu dùng tìm kiếm, so sánh và tìm hiểu các
đánh giá chất lượng trên mạng internet, việc tổ chức và thực hiện chiến lược marketing trực tuyến đang ảnh
hưởng một cách rất trực tiếp tới doanh số bán hàng của các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ. Trong thời
kỳ kinh tế eo hẹp, việc tổ chức quảng cáo internet còn giúp doanh nghiệp cắt giảm được rất nhiều chi phí
khác cho quảng cáo như nhân lực, in ấn,..mà vẫn đảm bảo được tính hiệu quả vượt bậc.

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Từ 22/02/2012 – 24/03/2012, doanh nghiệp là khách hàng của NOS khi tham gia đăng ký chương trình
WEBSITE & CLIP QUẢNG CÁO THÔNG MINH MIỄN PHÍ sẽ có cơ hội nhận:

- 01 clip trong tổng số 05 Presentation/Introduction Video Clip miễn phí trị giá 20.000.000 VNĐ.
- 01 trên tổng số 15 Presentation/Introduction Video Clip được giảm giá tới 50% chi phí thiết kế.

Tất cả các clip đều được thiết kế theo phong cách Animation do NOS thực riêng theo từng kịch bản quảng
cáo của từng khách hàng. Presentation Video Clip hay Introduction Video Clip là dạng clip giới thiệu và trình
diễn các tính năng, tiện ích của sản phẩm thương mại theo lối dẫn dắt thông minh và logic nhằm đưa sản
phẩm tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng và gần gũi.

- 01 Website cơ bản, thiết kế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt ke về SEO trị giá 5.000.000 VNĐ.

Website đáp ứng tiêu chuẩn SEO là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp bạn bắt đầu vào cuộc chiến thứ
hạng trên các máy tìm kiếm phổ biến như Google, Bing, Yahoo. Tìm kiếm là mảng đầu tư quảng cáo sinh
lợi nhiều nhất cho doanh nghiệp khi hầu hết những truy vấn tìm kiếm đều xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu
hoặc tìm mua sản phẩm và hoàn toàn không có tính miễn cưỡng hoặc ngẫu nhiên như ở các hình thức
quảng cáo khác. Website cơ bản được hiểu là website bao gồm các module cơ bản (giới thiệu dịch vụ, tin tức,
liên hệ, chat trực tuyến,..và không bao gồm các tính năng thuộc thương mại điện tử cũng như các công thức
phức tạp về toán học, flash). Website cơ bản phù hợp với các doanh nghiệp có mục đích giới thiệu dịch vụ trên
web và không bao gồm các tính năng như: đặt hàng trực tuyến, đặt tour,….
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II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Tất cả những doanh nghiệp là khách hàng đang sử dụng dịch vụ quảng cáo internet và những doanh
nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ trước thời điểm hết hạn chương trình (12/03/2012) đều đủ điều kiện đăng
ký tham gia chương trình này.

- Doanh nghiệp phải đưa ra ý tưởng về clip và sản phẩm sẽ xuất hiện trong clip.
- Doanh nghiệp trình bày ý tưởng và cách thức sử dụng clip do chúng tôi sản xuất cho marketing. Việc
chúng tôi thiết kế miễn phí clip quảng cáo cho doanh nghiệp mất khá nhiều chi phí nhân lực nên chúng tôi
sẽ chọn 05 doanh nghiệp có ý tưởng và cách thức sử dụng video do chúng tôi thiết kế miễn phí vào việc
marketing một cách tốt nhất. Đây là điều kiện chính để chúng tôi quyết định doanh nghiệp bạn có nhận
được sản phẩm thiết kế của chúng tôi một cách miễn phí hay không.

CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
Doanh nghiệp vui lòng gửi email tới sukien@nos.com.vn với những thông tin được quy định như ở mục
“NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ PRESENTATION/INTRODUCTION VIDEO CLIP” phía dưới. Chúng tôi xác
nhận lại thông tin đăng ký của doanh nghiệp qua email hoặc điện thoại.

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ PRESENTATION/INTRODUCTION VIDEO CLIP

1. Chỉ áp dụng với presentation video dạng 2d animation theo phong cách cartoon, chúng tôi không hỗ trợ
việc chụp ảnh, quay phim ghi hình(kể cả stop motion) hoặc lồng tiếng tại studio chuyên nghiệp để sử dụng
trong clip vì chi phí sản xuất sẽ quá lớn.
2. Độ dài tối đa 3 phút, frame rate 20 hoặc 24f/s.
3. NOS sẽ hỗ trợ viết hoặc tư vấn script (kịch bản) cho clip nếu khách hàng yêu cầu.

Đây là chương trình miễn phí do chúng tôi tổ chức nhằm chào đón Năm Mới 2012, chương trình còn
mang ý nghĩa chào mừng sự ra mắt của một loạt những dịch vụ mới về thiết kế quảng cáo do
chúng tôi cung cấp vào đầu 2012. Năm 2012, chúng tôi đưa ra những sản phẩm mang tính tiên
phong về thiết kế công cụ marketing ở thị trường trong nước khi đưa ra các dịch vụ về thiết kế
Presentation/Introduction Video Clip và thiết kế hình ảnh marketing độc quyền sử dụng thiết kế vẽ
tay theo phong cách ấn tượng của Châu Âu nhằm đáp ứng những nhu cầu và tiêu chuẩn cao hơn
của khách hàng doanh nghiệp.

Chúc Quý Khách Hàng một năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG!
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