

Một format hoàn toàn mới về giáo dục do Tuổi Trẻ thực hiện từ
2020 với phong cách trẻ trung, sinh động, tạo được tiếng vang
ngay khi phát sóng.



Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=pcwGLJIY3z0



Cung cấp thông tin tuyển sinh, đào tạo, review các trường học
một cách trực quan, chân thực, hấp dẫn.



Mùa 1 đã thu hút gần 40 trường đại học, trung học, tiểu học,
mầm non… trên khắp cả nước cùng tham gia.



https://tv.tuoitre.vn/kham-pha-truong-hoc.htm



Nội dung mới.



MC và khách mời là người nổi tiếng hoặc học sinh,
sinh viên tiêu biểu của trường, cùng khám phá
những điểm nhấn nổi bật của từng trường, gặp gỡ
thầy cô, học sinh, sinh viên… để có cái nhìn cận
cảnh, chân thực, tiếp cận khán giả trẻ.



Lồng ghép câu chuyện đặc trưng của từng trường
một cách khéo léo, thú vị.



Nội dung tập trung vào cộng đồng sinh viên (câu lạc
bộ, chương trình ngoại khóa, vui chơi giải trí…)



Dựa vào nhu cầu thực tế của khán giả đặt ra cho
từng trường để review và cung cấp thông tin tuyển
sinh, đào tạo một cách thiết thực, cập nhật mới nhất.



Điểm nhấn: Phong cách khám
phá thực tế sinh động, hình ảnh
đẹp, tiết tấu nhanh, cập nhật thị
hiếu của giới trẻ.



Nêu bật những giá trị ưu tú, tính
nhân văn, thân thiện và hiện đại
của từng môi trường giáo dục bậc
nhất Việt Nam.



Kênh thông tin uy tín để các trường cập nhật về cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo, những trải nghiệm học
tập thực tế tại trường một cách trực quan, sinh động, tiếp cận đến đông đảo khán giả.



Phát sóng: 19h tối thứ 4 hàng tuần (dự kiến)



Nền tảng: Trên tuoitre.vn, tv.tuoitre.vn, kênh
YouTube và hệ thống fanpage của báo Tuổi Trẻ.



Liên hệ:

Phạm Đinh Trung Hiếu

 Cơ quan:

(028) 3997.4587

 Di động:

0909.023.012

 Email:

trunghieu@tuoitre.com.vn

 Địa chỉ:

Báo Tuổi Trẻ

60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận, TP.HCM

Combo

1 kỳ

2 kỳ trở lên

1

65.000.000 vnđ/kỳ

60.000.000 vnđ/kỳ

2

55.000.000 vnđ/kỳ

50.000.000 vnđ/kỳ

3

45.000.000 vnđ/kỳ

40.000.000 vnđ/kỳ

 Combo 1: Sản xuất + Trang chủ TTO + Mục Khám Phá Trường Học (Cấp 2 Mục Giáo Dục) + MXH (Fanpage+Youtube).
 Combo 2: Sản xuất + Trang chủ TTO + Mục Khám Phá Trường Học (Cấp 2 Mục Giáo Dục).
 Combo 3: Sản xuất + MXH (Fanpage+Youtube).
Khuyến mãi: Combo 1 hoặc 2 tặng 1 bài cần biết trên trang chủ Tuổi Trẻ Online.


Lưu ý:
•
•
•

Giá trên đã bao gồm VAT.
Giá trên chưa bao gồm các tin rao trước và sau chương trình và chi phí sản xuất ở ngoài TP.HCM.
Giá trên là giá thực hiện theo đúng format “Khám phá trường học”. Tùy theo yêu cầu kịch bản có thể phát sinh thêm các phụ phí khác.

