Tổ hợp

TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Báo Tuổi Trẻ là cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản
Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào ngày 2-9-1975.

Tổ hợp

TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Hiện nay, báo Tuổi Trẻ đã phát triển thành một tổ hợp truyền thông đa
phương tiện bao gồm các ấn phẩm: nhật báo Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Cuối
Tuần, Tuổi Trẻ Cười cùng hệ sinh thái sản phẩm điện tử gồm: Tuổi Trẻ
Online; Tuổi Trẻ TV, Tuổi Trẻ News, Tuổi Trẻ Cười Online, Ứng dụng
Tuổi Trẻ trên IOS và Appstore.
Tuổi Trẻ cũng phát triển nhiều kênh trên các mạng xã hội như: Facebook,
YouTube, Zalo, TikTok, Lotus… với hàng triệu người theo dõi.
Tuổi Trẻ có tập bạn đọc lớn, trải dài mọi lứa tuổi cả trong và ngoài nước,
tiếp cận được bạn đọc ở nhiều nền tảng khác nhau.
Tuổi Trẻ thường xuyên thực hiện các tuyến bài ở mọi lĩnh vực đời sống
thu hút sự quan tâm của bạn đọc, tạo tiếng vang trong xã hội.
Tuổi Trẻ tổ chức nhiều chương trình, sự kiện lớn có sự tham dự của
Lãnh đạo Chính phủ, Bộ ngành như: Ngày không tiền mặt, Ngày của
Phở; diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam; Tuổi Trẻ Golf Tournament
for Start up, Hội thảo Kết nối hạ tầng Đông Nam Bộ…

NHẬT BÁO TUỔI TRẺ
Là sản phẩm nòng cốt của Tuổi Trẻ, hiện là nhật
báo có số phát hành cao nhất Việt Nam.
Nội dung của nhật báo Tuổi Trẻ luôn trung
thành với lý tưởng đấu tranh với những cái xấu,
bảo vệ cái đẹp, ủng hộ sự tiến bộ. Đồng thời, luôn
thể hiện tính nghĩa hiệp, nhân văn trong từng bài
viết, từng trang báo.
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TUỔI TRẺ ONLINE
- tuoitre.vn -

Chính thức hoạt động từ 1-12-2003, Tuổi Trẻ
Online hiện là sản phẩm chủ lực của Tuổi Trẻ.
Tuổi Trẻ Online có phạm vi bao phủ rộng, duy trì
được lượng bạn đọc thường xuyên lớn, hiện là báo
điện tử có lượng bạn đọc lớn thứ hai Việt Nam.
Tuổi Trẻ Online phục vụ cho nhóm đối tượng
chính là những trí thức trẻ, sinh viên, học sinh,
doanh nhân, cán bộ - công nhân viên chức... trong
và ngoài nước.

Nội dung tờ báo trong sáng đi vào những vấn đề
gần gũi, thiết thân, trở thành kênh thông tin chính
thống, cung cấp tầm nhìn tham chiếu, thân thuộc
Tuổi Trẻ Online cũng mở rộng hợp tác với các
mạng xã hội, các tập đoàn truyền thông công nghệ
hàng đầu thế giới trong việc sản xuất, cung cấp
thông tin.
Tuổi Trẻ Online còn là một trong số ít các tờ báo
mạng điện tử tuân thủ nghiêm túc các quy định về
quyền sở hữu trí tuệ
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TRUYỀN HÌNH TUỔI TRẺ
- tv.tuoitre.vn -

Thành lập ngày 01-4-2007, Truyền hình Báo Tuổi Trẻ
là trang truyền hình mạng có số lượng video có bản
quyền lớn nhất được cập nhật thường xuyên, kịp thời
cung cấp những vấn đề thời sự dân sinh, văn hóa giải
trí hấp dẫn.
Bên cạnh đó, những phóng sự điều tra, những câu
chuyện đậm chất nhân văn được phóng viên Tuổi
Trẻ trên khắp mọi miền đất nước chuyển tải bằng
ngôn ngữ hình ảnh và thể hiện bằng những kỹ thuật
truyền hình sinh động, gần gũi và hiện đại.

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP
TỰ GIỚI THIỆU
BẠN CÓ BIẾT
BẢN TIN HÀNG NGÀY

FANPAGE BÁO TUỔI TRẺ
- facebook.com/baotuoitre Với gần 2,4 triệu lượt người theo dõi, Fanpage Báo Tuổi
Trẻ là một trong những fanpage báo chí có lượng người
theo dõi lớn nhất.
Mỗi ngày fanpage đăng tải hàng chục đơn vị nội dung,
hình ảnh, video, thường xuyên thực hiện livestream các
sự kiện lớn.

CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO
NOTE, TIN, BÀI VIẾT…
ẢNH, CHÙM ẢNH, ALBUM ẢNH,
INFOGRAPHIC…
VIDEO, LIVESTREAM
SỰ KIỆN…

YOUTUBE BÁO TUỔI TRẺ
- youtube.com/c/BaoTuoiTretv Đến đầu năm 2022, YouTube đã có gần 1,5 triệu lượt
người đăng ký.
Mỗi ngày, kênh YouTube Báo Tuổi Trẻ đăng tải hàng
chục video tự sản xuất ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO
TVC

VIDEO

SERIE VIDEO

SỰ KIỆN
Tuổi Trẻ thường xuyên tổ chức nhiều hình thức sự
kiện khác nhau như Giao lưu trực tuyến, tọa đàm, hội
thảo chuyên đề, talkshow các chiến dịch truyền thông
quy mô lớn với sự tham gia trực tiếp của hàng chục
ngàn người cùng sự lan tỏa mạnh đến hàng triệu lượt
người thông qua nhật báo Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Online,
Truyền hình Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Cuối tuần, Fanpage
Tuổi Trẻ, YouTube Tuổi Trẻ…
Nội dung các sự kiện gắn với các diễn biến thời sự và
các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước… Qua
đó, truyền tải thông tin nhằm phục vụ bạn đọc, tăng
hiệu ứng lan tỏa đối với cộng đồng.

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

Kể từ năm 2017, báo Tuổi Trẻ đã đứng ra kêu gọi lấy
ngày 12-12 hàng năm làm 'Ngày của Phở'. Chương
trình có ý nghĩa không chỉ mang phở - món ăn tuyệt
vời đại diện cho nền văn hóa ẩm thực Việt Nam - ra
thế giới mà còn giúp phở có thêm nhiều tình cảm yêu
mến từ mọi người.
Chương trình diễn ra hằng năm với rất nhiều hoạt
động kéo dài xuyên suốt trong thời gian dài.

Chương trình Ngày Không tiền mặt là một chuỗi sự
kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy tiến trình không sử
dụng tiền mặt trong nền kinh tế để hướng đến một xã
hội không dùng tiền mặt. Chương trình do báo Tuổi
Trẻ tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng
nhà nước.
Chương trình Ngày Không tiền mặt bắt đầu từ năm 2019
nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của của các ngân
hàng, tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, fintech,
các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, thương mại…
Chương trình được thực hiện với nhiều hoạt động đa
dạng, liên tục đổi mới, tập trung hướng đến nhiều đối
tượng trong xã hội.

Diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam là chuỗi sự
kiện do báo Tuổi Trẻ phát động với nhiều hoạt động
truyền thông, sự kiện nổi bật nhằm chung tay kích
cầu du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch các điểm đến
trong nước với du khách.
Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng với việc tổ
chức các hội thảo, hoạt động tại TP.HCM, Quảng
Nam, Nha Trang, Phú Quốc, các tỉnh Đồng bằng
sông Cửu Long...
Chương trình thu hút sự hưởng ứng gia của nhiều
tỉnh thành trong cả nước.

Mục tiêu chương trình là truyền cảm hứng vận động,
duy trì thói quen vận động trong cuộc sống cho mọi
người dân.
Chương trình kéo dài hơn 4 tháng đã thu hút hơn
7.000 người tham gia, từ sinh viên, nhân viên văn
phòng, bà nội trợ…
Chương trình do báo Tuổi Trẻ và Hội sinh viên - Hội
liên hiệp Thanh niên VN TP.HCM phối hợp tổ chức
với sự đồng hành của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
(Vinamilk).

HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TALKSHOW
Phát triển mô hình
“Lúa thơm Tôm sạch”
Hội thảo do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ Nông
nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) và
UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức
Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT - Lê Minh Hoan chủ trì
hội thảo. Cùng tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh Bạc Liêu cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh,
thành ở đồng bằng sông Cửu Long; lãnh đạo các viện,
trường, các diễn giả, nhà khoa học cùng nhiều công
ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, đại diện các hộ nông
dân canh tác lúa - tôm.

Chuyển đổi hộ
kinh doanh thành
doanh nghiệp
Chương trình do báo Tuổi Trẻ và Hội sinh viên - Hội
liên hiệp Thanh niên VN TP.HCM phối hợp tổ chức
với sự đồng hành của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
(Vinamilk).

Bộ trưởng
đối thoại với các
vua nông sản Việt
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đối thoại với
các “vua nông sản” Việt để tìm cách khôi phục, phát
triển ngành nông nghiệp và xuất khẩu nông sản, thực
phẩm sau tác động nặng nề bởi COVID-19.
Tọa đàm đã nhận diện các khó khăn về sản xuất nông
nghiệp, đứt gãy chuỗi cung ứng, suy giảm xuất khẩu
đặc biệt từ đó đưa ra những kiến nghị, chính sách để
hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất,
tận dụng cơ hội xuất khẩu những tháng cuối năm để
lấy lại đà tăng trưởng.

Tọa đàm trực tuyến
Phác đồ hồi phục
Phác đồ hồi phục là chuỗi tọa đàm trực tuyến nhằm
tìm kiếm ý tưởng, giải pháp để cùng nhau vượt qua
khó khăn do COVID-19 gây ra, nhanh chóng phục
hồi mọi lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội.
Chương trình được phát trực tiếp đồng thời
(Mega livestream) trên nhiều kênh của Tuổi Trẻ.
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