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Interactive Panel Dialogue with Journalists 
Hear inside opinions on how to impress 

journalists and get support from the media

Tọa Đàm với các Nhà báo 
Hãy lắng nghe ý kiến trong cuộc về cách thức tạo 
ấn tượng đối với giới báo chí và nhận được sự hỗ 

trợ từ các phương tiện truyền thông
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Featuring Top Consultants & Award-Winning Brands:
Giới thiệu các Công ty Hàng đầu trong Lĩnh vực Tư vấn và các Thương hiệu Nổi tiếng

Including case studies from the technology, aviation, leisure, travel & tourism industries
Bao gồm các bài học thực tiễn từ các ngành như công nghệ, hàng không, giải trí, lữ hành & du lịch

Programme Highlights:
■ Overview of the PR Landscape in Vietnam
■ Brand Communications
■ Corporate Branding
■ Strategic Media Relations
■ New Media & PR: Exploring the Digital Era
■ Corporate Social Responsibility
■ Crisis Management & Communications
■ PR Measurement

Tóm tắt Chương trình:
■ Tổng quan về PR tại Việt Nam
■ Truyền thông Thương hiệu
■ Xây dựng Thương hiệu 
■ Quan hệ truyền thông chiến lược
■  Các Phương tiện truyền thông mới và PR: 

Khám phá Kỷ nguyên Kỹ thuật số
■ Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp
■ Xử lý khủng hoảng
■ Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch PR
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Plus!



Build & Reinforce Practical PR Strategies for 
Effective Stakeholder Engagement!
 

Who Should Attend?
Senior Managers & Professionals 
holding positions in:
● Public Relations
● Corporate Communications
● Media Relations
● Government Relations
● Investor Relations
● Brand Communication
● Branding  
● Marketing
● Business Development 

As well as PR Consultants, Brand 
Consultants, PR Account Managers & 
Market Researchers

Sponsorship Opportunities
Be a Sponsor Now! Secure and grow 
your organisation’s market leadership 
positioning by becoming one of our 
prestigious corporate sponsors. 
 
* Speaking Sessions * Luncheon  
*Exhibition Space * Promotional Materials 
* Customised Packages 
 
To learn more about Sponsorship & 
Exhibition opportunities, please contact 
(Ms) Boon Wah at (65) 6372 2216 or 
boonwah@conferences.com.sg or (Ms) 
Diem Nguyen at (84) 3526 8363 or 
diem.nguyen@focusmedia-vn.com 

Sign up NOW & be poised to tap on the 
opportunities in Vietnam’s PR scene!

Đăng ký NGAY BÂY GIỜ và hãy sẵn sàng chờ 
đón các cơ hội PR tại Việt Nam!

Xây dựng và Củng cố Chiến lược Quan hệ Công 
chúng cam kết Hiệu quả! 

Những ai nên tham gia?
Các nhà quản lý Cao cấp và Chuyên 
gia phụ trách:
● Quan hệ Công chúng
● Truyền thông Doanh nghiệp
● Quan hệ báo chí truyền thông
● Quan hệ với Chính phủ
● Quan hệ với Nhà đầu tư
● Truyền thông Thương hiệu
● Xây dựng thương hiệu 
● Tiếp thị
● Phát triển kinh doanh 

Cũng như các chuyên gia tư vấn Quan 
hệ công chúng, Chuyên gia tư vấn 
Thương hiệu, Quản lý Khách hàng và 
Chuyên viên nghiên cứu Thị trường 

Cơ hội tài trợ
Hãy là nhà tài trợ ngay bây giờ! Củng 
cố và phát triển vị trí của công ty bạn 
trên thị trường bằng cách trở thành một 
trong những nhà tài trợ quý báu của 
chúng tôi. 
 
* Phát biểu * Tiệc trưa * Triễn lãm * Tài 
liệu quảng cáo * Gói theo đề xuất

Để tìm hiểu thêm về các cơ hội tài trợ 
và triển lãm, xin liên hệ: Ms. Boon Wah 
theo số điện thoại (65) 6372 2216, hoặc 
email: boonwah@conferences.com.sg; 
hoặc Ms. Kiều Diễm theo số điện thoại 
(84) 3526 8363 hoặc email diem.nguyen@
focusmedia-vn.com

WTO-participation has opened the fl oodgates for globalisation in Vietnam. 
Relaxed regulations have attracted a huge amount of foreign investment, 
facilitating a stark rise in competition. The market has never been more 
cluttered. With the infl ux of new companies, continual crises, heightening 
volatility of fi nancial markets and media explosion, corporations are striving 
to effectively communicate with both internal and external stakeholders 
(i.e. government, investors, staff, suppliers, customers, media, etc) in 
order to build a sustainable and superior corporate image. The fast pace of 
development in Vietnam will not condone any mistakes in communications. 
But are corporations doing it right?

This 2-day conference on “Public Relations in Vietnam” aims to equip 
PR professionals with successful strategies to project a positive corporate 
reputation and to effectively communicate brand identity and brand promise. 
Hear from our panel of regional experts the best practices in developing, 
implementing, monitoring and measuring a successful PR campaign. 
Learn how Piaggio pitched PR angles to fi t different media platforms and 
how Bao Viet successfully communicated its new brand direction. Pick up 
practical ideas from the strategies and programmes that British American 
Tobacco took to communicate and position itself as a socially responsible 
fi rm. Discover the key steps Cargill and Mead Johnson took to sustain 
brand image during a crisis. Better yet, engage in lively discussions with 
our exclusive journalist panel on what captures the media’s attention.

Sự kiện tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã mở ra cánh 
cửa toàn cầu hóa cho Việt Nam. Các quy định được nới lỏng đã thu hút một 
lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài, mang theo đó là sự cạnh tranh ngày càng 
mạnh mẽ trên thị trường. Thị trường Việt Nam chưa bao giờ nhiều biến động 
hơn. Với sự xuất hiện của hàng loạt các công ty mới, sự biến động ngày 
càng tăng của thị trường tài chính, sự bùng nổ phương tiện truyền thông, và 
sự tác động của các cuộc khủng hoảng liên tiếp trong khu vực và thế giới, 
các doanh nghiệp nỗ lực tìm cách giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan 
cả trong và ngoài công ty (như chính phủ, nhà đầu tư, nhân viên, nhà cung 
cấp, khách hàng, phương tiện truyền thông...) nhằm xây dựng một hình ảnh 
thương hiệu bền vững, và vượt trội. Đà phát triển chóng mặt ở Việt Nam hiện 
nay sẽ không chấp nhận bất kỳ sai sót nào trong truyền thông. Nhưng liệu 
các doanh nghiệp có đang đi đúng hướng?

Hội nghị 2 ngày về “Quan hệ Công chúng tại Việt Nam” hướng tới việc 
trang bị cho các chuyên gia PR những chiến lược thành công trong việc tích 
cực xây dựng danh tiếng cho doanh nghiệp, quảng bá hiệu quả hình ảnh và 
cam kết của thương hiệu. Hãy đến và lắng nghe các chuyên gia của chúng 
tôi chia sẻ những Bài học Thực tiễn hàng đầu trong quy trình triển khai, thực 
hiện, giám sát và đánh giá hiệu quả một chiến dịch Quan hệ Công chúng 
thành công. Hãy cùng nghe cách thức Piaggio tạo lập các gó c độ  cho chiến 
dịch Quan hệ truyền thông báo chí cho phù hợp với các nền tảng truyền 
thông khác nhau. Khám phá  phương thức Bảo Việt quảng bá thành công 
hình ảnh thưong hiệu mới. Thu thập những kinh nghiệm chiến lược từ British 
American Tobacco trong việc quảng bá và xây dựng hình ảnh một doanh 
nghiệp có trách nhiệm với xã hội. Tìm hiểu tường tận các bước quan trọng 
mà Cargill và Mead Johnson đã thực hiện để duy trì hình ảnh thương hiệu 
trong khủng hoảng. Thêm vào đó là cuộc tọa đàm, thảo luận trực tiếp với các 
nhà báo về các phương thức thu hút sự chú ý của giới truyền thông.



DAY ONE
Thursday, 27 May 2010

8.00 Registration & Morning Coffee
9.00 Chairman’s Welcome & Ice Breaking Session

Thanin Prongthura (Lance), Managing Director,
Venus Communications 

OVERVIEW OF THE PR LANDSCAPE IN VIETNAM
9.30 Setting the Right Position for PR in the Changing 

Business Environment            
•  PR industry overview - Estimating market size, growth, 

number of agencies, types of PR agencies, changes in 
the past few years 

•  Assessing the impacts of the changing business 
environment (globalisation progress, WTO-participation, 
global economic crisis, unstable fi nancial market) on the 
PR function in Vietnam 

•  Uncovering how the companies in Vietnam respond to 
the new PR challenges 

•  Determining PR’s evolving role and its future 
opportunities 

•  Forecasting PR market outlook in Vietnam for the next 
10 years

Tuong Tuan Thong, Managing Director, 
FTA Research & Consultant 

10.30 Morning Refreshments & Networking Break

BRAND COMMUNICATIONS
11.00

Case 
Study

B2C PR Communications: The Art of Launching A New 
Product
•  Creative brand PR in practice: Case studies in Vietnam 

and Asia Pacifi c 
• Insights into new dynamic approaches & tactics   
• Relevant Launch Campaign KPIs   
•  Practical tips for developing that out-of-the-box mindset 

in creative brand communications planning 
•  Key resources for continually updating your skills in B2C 

PR communications

Pollynne Ibasco, Managing Director, 
Scarlet Communications

12.00 Lunch & Networking Break

CORPORATE BRANDING
1.30

Case 
Study

Revitalising and Differentiating a Corporate Brand in a 
Competitive Landscape: The Bao Viet Holdings Case 
Study
•  Effects of the increasing competitiveness on Bao Viet 

and the need to revitalise and differentiate its brand
•  How Bao Viet communicated its bold new brand vision 

and identity internally and externally
•  Bao Viet's success story of developing and 

implementing its revitalisation strategy
•  How Bao Viet communicated its new brand direction by 

leveraging on newsworthy activities
•  Challenges faced in the evolution towards Bao Viet’s 

current brand identity and how they were overcome
•  Lessons learnt and practical tips 

Aaron Everhart, Account Director, 
Brand Consultant, Grey Group 

STRATEGIC MEDIA RELATIONS
2.30

Case 
Study

One Message, Many Voices: Piaggio’s Success Story 
of Media Engagement
•  Overview of media’s habits and media’s infl uence in 

Vietnam
•  Issues and factors Piaggio considered in using media 

relations to drive its PR strategy
•  How Piaggio pitched PR angles to fi t different media 

platforms
•  How Piaggio conducted media analysis and media 

monitoring to measure effectiveness
•  Practical tips on maintaining a good relationship with the 

media in Vietnam

Le Quoc Vinh, Chairman & CEO, Le Bros  
3.30 Afternoon Refreshments & Networking Break

FACE TO FACE WITH MEDIA
4.00

Panel 
Discussion

Peering into the News Room: Insights from the Editors 
and Journalists on What Captures Their Attention
• Distinguishing features of the media in Vietnam
• Impact of media in Vietnam compared to the region?
•  How media works and how should PR work with them?
•  Novel and creative techniques to break through the 

press release clutter 
•  What annoys the press? What do they like and not like?
•  Workable tips to convince reporters to RSVP promptly
•  What information/ feedback does the media expect from 

corporations during a crisis?

Moderator
Le Quoc Vinh, Chairman & CEO, Le Bros

Panellists
Tran The Tuyen, Editor in Chief, 
Sai Gon Giai Phong Newspaper 
Vu Manh Cuong, Deputy Editor in Chief, 
Lao Dong News 
Tran Ngoc Chau, Ph.D., 
Director & Editor-in-chief, FBNC Television

5.00 Chairman’s Insights & Analysis Of The Day’s Proceedings
5.10 End of Day One

DAY TWO
Friday, 28 May 2010

9.00 Chairman’s Opening Remarks 

Thanin Prongthura (Lance), Managing Director, 
Venus Communications 

SOCIAL MEDIA & PUBLIC RELATIONS
9.15

Case 
Study

How to Integrate Social Media into your PR practices
• What is social media and why is it important? 
• Social media in Vietnam – A high level snapshot 
•  Best practice examples in social media channels from 

companies such as Coca-Cola, IBM, Starbucks and others 
• How to get started – A social media methodology 
• Social media trends and predictions
• How to handle public backlash on social media
•  How can you pitch your brand to bloggers and/or online 

  community infl uencers

Jeremy Woolf, Senior Vice President, 
Text 100 Public Relations  

10.45 Morning Refreshments & Networking Break

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
11.15

Case 
Study

Corporate Image Sustainability and CSR: British 
American Tobacco Vietnam’s Successful Experiences

Vu Duc Trung, Corporate Communications
& CSR Manager, British American Tobacco 

12.30 Lunch & Networking Break

To Register : Singapore (65) 6372 2201 (65) 6227 1601 feon@conferences.com.sg 
Để Đăng Kí : Vietnam (84 8) 6674 0137 (84 8) 3526 8364 hong.phung@focusmedia-vn.com



CRISIS MANAGEMENT & COMMUNICATIONS
2.00

Case 
Study

Valuable Strategies to Sustaining Your Brand Image in 
a Crisis
• How a corporate crisis hits: Cargill case
 -  Key strategies, responses and messages for the fi rst 

moments of a crisis
 -  Guidelines on timeframe of reaction that will determine 

its ability to survive and emerge stronger
•  What issues to look at when a crisis hits: Mead 

Johnson acid folic crisis case
•  Characteristics of Vietnamese public and challenges 

when communicating to them
•  Practical tips on effective crisis communications to top 

management, stakeholder, internal staff, media and the 
public

•  Digital Infl uence: How to leverage on digital platforms to 
maintain credibility pre, during and post crisis

Nguyen Thanh Son, General Director, 
T&A Ogilvy 

3.15 Afternoon Refreshments & Networking Break

PR MEASUREMENT
3.45

Case 
Study

Actionable Strategies on How to Measure Your 
Communication Efforts: Is Your PR equal PRofi t? 
•  Analysing how corporations from technology, aviation, 

leisure, travel and tourism sectors measure the success 
of their public relations programs and initiatives, and the 
inherent strengths and weaknesses of these 

•  Discussing measurement in terms of return on 
investment, reach, frequency and ultimately sales impact 

•  Available online resources for measurement and how 
companies can utilise them 

•  Looking beyond the clip count - Value of coverage, 
impact on business performance, extra mileage for your 
coverage 

•  Analysis of advertising values, multipliers, the practical 
application and potential for brand damage from 
negative news

Matthew Underwood, Managing Director, 
TQPR Vietnam 

5.00 Chairman’s Insights & Analysis Of The Day’s 
Proceedings

5.10 Close Of Conference

NGÀY THỨ NHẤT 
Thứ Năm, ngày 27 tháng 5, 2010

8.00 Đăng ký và Café Sáng
9.00 Chủ tọa đón tiếp các đại biểu

Thanin Prongthura (Lance), Giám đốc Điều hành, 
Venus Communications 

TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TẠI VIỆT NAM
9.30 Thiết lập Vị trí phù hợp cho Quan hệ Công chúng trong 

Môi trường Kinh doanh Biến động           
•  Tổng quan về ngành Quan hệ Công chúng – Ước tính 

quy mô và tăng trưởng của thị trường, số lượng công ty, 
các hình thức công ty tư vấn Quan hệ Công chúng, và 
thay đổi trong những năm gần đây

•  Đánh giá các tác động của việc thay đổi môi trường kinh 
doanh (quá trình toàn cầu hóa, sự kiện tham gia vào Tổ 
chức thương mại Thế giới (WTO), khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu, thị trường tài chính bất ổn) đến chức năng của 
Quan hệ Công chúng tại Việt Nam

•  Khám phá cách thức các công ty tại Việt Nam phản ứng 
trước những thách thức mới của Quan hệ Công chúng

•  Xác định vai trò của Quan hệ Công chúng và các cơ hội 
trong tương lai

•  Dự báo tổng quát thị trường Quan hệ Công chúng tại 
Việt Nam trong 10 năm tới

Tường Tuấn Thông, Giám đốc Điều hành, 
FTA Research & Consultant 

10.30 Giải lao buổi sáng và Trao đổi (Networking)

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
11.00

Bài học 
Thực tiễn

Truyền Thông đến Khách Hàng: Nghệ thuật tung ra 
sản phẩm mới 
•  Các chiêu thức truyền thông PR sáng tạo: Bài học Thực 

tiễn từ Việt Nam và khu vực châu Á Thái Bình Dương
• Khám phá những chiến thuật tiếp cận năng động mới 
•  Xác định các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (KPI) 

của các chiến dịch tung sản phẩm mới
•  Những lời khuyên thực tiễn về việc phát triển và lập kế 

hoạch cho những ý tưởng sáng tạo trong truyền thông 
thương hiệu 

•  Những nguồn chủ chốt cho việc liên tục cập nhật các kỹ 
năng trong Truyền Thông PR trực tiếp đến khách hàng

Pollynne Ibasco, Giám đốc Điều hành, 
Scarlet Communications

12.00 Ăn trưa và Trao đổi (Networking)

XÂY DỰ NG THƯƠNG HIỆU
1.30

Bài học 
Thực tiễn

Làm mới và Tạo sự khác biệt cho Thương hiệu Công 
ty trong Môi trường Cạnh tranh: Bài học Thực tiễn 
Thành công của Bảo Việt
•  Các tác động của tình hình cạnh tranh ngày càng tăng 

lên Bảo Việt và yêu cầu làm mới, tạo sự khác biệt cho 
thương hiệu

•  Cách thức Bảo Việt truyền thông quảng bá hình ảnh và 
đặc điểm thương hiệu mới trong và ngoài công ty 

•  Bài học thành công của Bảo Việt về xây dựng, phát 
triển và thực hiện chiến lược là m mớ i thương hiệu

•  Cách thức Bảo Việt quảng bá định hướng thương hiệu 
mới bằng cách thú c đẩ y các hoạt động thu hút giới báo 
chí

•  Các thách thức trong quá trình phát triển nhận diệ n 
thương hiệu hiện tại của Bảo Việt và cách vượt qua

• Các bài học rút ra và những lời khuyên thực tiễn 
 
Aaron Everhart, Giám đốc Khách hàng, 
Chuyên viên tư vấn Thương hiệu, Grey Group 

QUAN HỆ TRUYỀN THÔNG CHIẾN LƯỢC
2.30

Bài học 
Thực tiễn

Một Thông Điệp, Nhiều Tiếng Nói: Bài học thành công 
của Piaggio trong việc Gắn kết của các Phương tiện 
truyền thông
•  Tổng quan các thói quen và ảnh hưởng của các 

phương tiện truyền thông tại Việt Nam
•  Các vấn đề và yếu tố mà Piaggio đã cân nhắc khi sử 

dụng các mố i quan hệ truyền thông để định hướng 
chiến lược Quan hệ Công chúng của mình

•  Cách thức Piaggio tạo lập góc độ Quan hệ Công 
chúng cho phù hợp với các nền tảng truyền thông 
khác nhau

•  Cách thức Piaggio phân tích và giám sát các phương 
tiện truyền thông để đánh giá tính hiệu quả

•  Các lời khuyên thực tiễn để duy trì quan hệ tốt với các 
phương tiện truyền thông tại Việt Nam

Lê Quốc Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, 
Lê Bros 

3.30 Giải lao buổi chiều và Trao đổi (Networking)

To Register : Singapore (65) 6372 2201 (65) 6227 1601 feon@conferences.com.sg 
Để Đăng Kí : Vietnam (84 8) 6674 0137 (84 8) 3526 8364 hong.phung@focusmedia-vn.com
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ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI GIỚI TRUYỀN THÔNG
4.00

Tọa Đàm

Ý kiến trong cuộc từ cá c Biên tập viên và Nhà báo về 
Cách thức Thu hút sự quan tâm của giới báo chí
•  Những đặ c điể m nổi bật của các phương tiện truyền 

thông tại Việt Nam
•  Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông tại Việt 

Nam so với khu vực?
•  Cách là m việ c củ a giới truyền thông và PR nên làm 

việc với họ ra sao?
•  Các phương pháp mớ i và sáng tạo để tạo ra bước đột 

phá trong các thông cáo báo chí
•  Điều gì gây khó chịu cho giớ i báo chí? Họ thích và 

không thích điều gì?
•  Lời khuyên khả thi để thuyết phục cá c phóng viên phú c 

đá p nhanh chóng
•  Các phương tiện truyền thông kỳ vọng nhậ n đượ c 

thông tin/phản hồi gì từ công ty trong một cuộc khủng 
hoảng?

Người Điều hành
Lê Quốc Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, 
Lê Bros Corporation 

Hội đồng Chuyên gia
Trần Thế Tuyển, Tổng biên tập, 
Báo Sài Gòn Giải Phóng  

 Vũ Mạnh Cường, Phó tổng biên tập, 
Báo Lao Động
T.S. Trần Ngọc Châu, 
Giám đốc kiêm Tổng Biên tập, 
Kênh truyền hình kinh tế tài chính FBNC - HTVC 

5.00 Chủ tọa kết thúc buổi thuyết trình và Tóm lược nội 
dung ngày thứ nhất

5.10 Kết thúc ngày thứ nhất

NGÀY THỨ HAI  
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 5, 2010

9.00 Chủ tọa đón tiếp các đại biểu

Thanin Prongthura (Lance), Giám đốc Điều hành, Venus 
Communications 

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ PR
9.15

Bài học 
Thực tiễn

Làm thế nào để tích hợp truyền thông xã hội vào hoạt 
động PR của bạn?
•  Truyền thông xã hội là gì? Và tại sao các phương tiện 

này lại quan trọng?
•  Truyền thông xã hội tại Việt Nam – Một cái nhìn toàn cảnh
•  Những bài học thực tiễn thành công trong việc ứng dụng 

các phương tiện truyền thông xã hội của Coca Cola, 
IBM, Starbucks, …

•  Làm thế nào để bắt đầu – Giới thiệu phương pháp tích 
hợp truyền thông xã hội vào PR

•  Làm thế nào để xử lý những phản hồi tiêu cực của công 
chúng trên phương tiện truyền thông xã hội

•  Làm thế nào để quảng bá thương hiệu của bạn đến các 
bloggers và những cộng đồng có ảnh hưởng lớn trên 
mạng

Jeremy Woolf, Phó Tổng Giám đốc cấp cao, 
Text 100 Public Relations  

10.45 Giải lao buổi sáng và Trao đổi (Networking)

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR)
11.15

Bài học 
Thực tiễn

CSR và việc Xây dựng một Hình ảnh Doanh nghiệp 
Bền vững: Bài học thành công của British American 
Tobacco Vietnam

Vũ Đức Trung, Quản lý Truyền Thông Doanh nghiệp và 
CSR, British American Tobacco Vietnam  

12.30 Ăn trưa và Trao đổi (Networking)

XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG
2.00

Bài học 
Thực tiễn

Các Chiến lược Giá trị để Duy trì Hình ảnh Thương 
hiệu trong Khủng hoảng
•  Khủng hoảng xảy ra như thế nào: Bài học Thực tiễn của 

Cargill
 -  Các chiến lược chủ chốt, phản ứng và thông điệp 

trong những phút đầu của cuộc khủng hoảng
 -  Những nguyên tắc về khung thời gian phản ứng sẽ 

quyết định khả năng sống sót và phục hồi của doanh 
nghiệp

•  Những vấn đề cần xem xét khi khủng hoảng xảy ra: Bài 
học khủng hoảng axit folic của Mead Johnson

•  Đặc điểm của công chúng Việt Nam và các thách thức 
khi giao tiếp truyền thông với họ

•  Những lời khuyên thực tiễn về truyền thông hiệu quả 
trong khủng hoảng cho các quản lý cấp cao, những 
người có liên quan, nhân viên nội bộ, các phương tiện 
truyền thông và công chúng

•  Ảnh hưởng Kỹ thuật số: Cách thức dựa vào các nền 
tảng kỹ thuật số để duy trì sự tin cậy trước, trong và sau 
cuộc khủng hoảng

Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc, 
T&A Ogilvy

3.15 Giải lao buổi chiều và Trao đổi (Networking)

ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
3.45

Bài học 
Thực tiễn

Các chiến lược Hữu dụng trong việc Đánh giá các Nỗ 
lực Truyền thông của Bạn: Quan hệ Công chúng của 
bạn có tạo ra Lợi Nhuận?
•  Phân tích cách các công ty trong các lĩnh vực công 

nghệ, hàng không, giải trí, lữ hành và du lịch đánh giá 
mức độ thành công, cũng như những điểm mạnh, yếu 
của các chương trình quan hệ công chúng và sáng 
kiến của họ

•  Thảo luận phương thức đánh giá theo tỉ lệ hoàn vốn 
đầu tư, tầm ảnh hưởng, tần suất và các tác động lên 
hoạt động bán hàng 

•  Các nguồn trực tuyến sẵn có cho việc đánh giá và 
cách các doanh nghiệp sử dụng chúng 

•  Nhìn xa hơn số lượng đầu báo - Giá trị của tin tức 
được đưa ra, tác động tới kết quả kinh doanh, và 
những lợi ích xa hơn từ tin tức này

•  Phân tích giá trị quảng cáo, những hệ số tác động, 
các ứng dụng thực tiễn và các tổn thất tiềm ẩn đối với 
thương hiệu do tin xấu

Matthew Underwood, Giám đốc Điều hành, 
TQPR Vietnam 

5.00 Chủ tọa kết thúc buổi thuyết trình và Tóm lược nội 
dung ngày thứ hai

5.10 Kết thúc Hội thảo



Registration Form | Đơn đăng ký tham dự hội thảo
Conference on  |  Hội thảo:

Public Relations in Vietnam   |  Quan hệ Công chúng tại Việt Nam
27 – 28 May 2010, New World Hotel, Ho Chi Minh, Vietnam   |   27 – 28 tháng 5, 2010, Khách sạn New World, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel/ Điện thoại : (65) 6372 2201 (Singapore) /  (84 8) 6674 0137 (Vietnam)
Fax : (65) 6227 1601 (Singapore) / (84 8) 3526 8364 (Vietnam)
Email : feon@conferences.com.sg (Singapore) / hong.phung@focusmedia-vn.com (Vietnam)
Website : www.conferences.com.sg (Singapore) /  www.focusmedia-vn.com (Vietnam)
Post/ Địa chỉ văn phòng :  Pacific Conferences Pte Ltd, 5 Shenton Way, #26-08 UIC Building, Singapore 068808 
    Focus Media, 10J Trần Nhật Duật Str., Tân Định Ward, Dist. 1, HCMC

Contact  Ms Feon Lee (in Singapore) or  
Ms Phung Thuy Hong (in Vietnam) via:  

Để gửi đơn đăng ký tham dự hội thảo hay đặt 
câu hỏi, xin vui lòng liên hệ Cô Feon Lee (tại 
Singapore) hoặc Cô Phùng Thúy Hồng (tại 
Việt Nam) thông qua:
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5 Ways to Register or Enquire   /   5 Cách để Liên hệ với Chúng tôi

1

5
4
3
2

IMPORTANT NOTES / Lưu ý
1.  Only corporate registrations will be accepted.
2.  Group Discount: Groups of 3 or more booking at the same time from the same company and of the same billing 

source will receive a 10% discount off the total delegate fees.
3.  Early Bird Promotion: Fees will only be valid if payment is received by 21 Apr 2010, after which Regular fees will 

apply.
4.  Full payment is mandatory upon registration for admission to the event.
5.  Walk-in delegates will only be admitted on the basis of space availability at the event and with immediate full 

payment.
6.  Fee includes lunch, refreshments and documentation.
7.  The organiser reserves the right to make any amendments that it deems to be in the interests of the event 

without any notice.

1.  Đối tượng tham dự chỉ giới hạn cho các đơn vị kinh doanh. 
2.  Giảm lệ phí khi đăng ký theo nhóm: Nhóm đại biểu gồm 3 người trở lên, đăng ký cùng lúc và từ cùng một 

đơn vị kinh doanh (cùng địa chỉ thanh toán) sẽ được giảm 10% tổng lệ phí tham dự cho cả nhóm. 
3.  Khuyến mãi khi đăng ký sớm (US$ 395) chỉ có giá trị khi hóa đơn được thanh toán trước 21/04/10. Sau 

ngày này, lệ phí tham dự sẽ như bình thường (US$ 495).
4.  Thanh toán toàn bộ lệ phí tham dự khi đăng ký tham dự hội thảo là bắt buộc để xác nhận tham dự hội thảo. 
5.  Đại biểu đăng ký tham dự trong ngày diễn ra hội thảo sẽ chỉ được chấp thuận nếu hội thảo vẫn còn chỗ trống 

và đại biểu thanh toán toàn bộ chi phí khi đăng ký.
6.  Lệ phí tham dự bao gồm cơm trưa, tiệc trà và các tài liệu hoặc văn bản được sử dụng trong hội thảo. 
7.  Đơn vị tổ chức sở hữu quyền được điều chỉnh chương trình hội thảo với mục đích tối ưu hóa các hoạt động của 

hội thảo, và không bắt buộc phải ra thông cáo. 

Cancellations & Replacements / Hủy bỏ việc tham dự hoặc thay thế đại biểu
A replacement is welcome if you are unable to attend. A full refund less 10% administrative charge will be made 
for cancellation received in writing by 28 April 2010. A 50% refund and a set of conference documentation 
will be given for cancellation received by 12 May 2010. Regrettably, no refund can be made for cancellation 
received after 12 May 2010 or for “no show” participant. You will however receive a set of documentation.

Ban Tổ Chức (BTC) hoan nghênh việc thay thế đại biểu trong trường hợp đại biểu (đã được chấp thuận vào 
hội thảo) không thể tham dự Đại biểu hủy bỏ việc tham dự sẽ được:
•  Hoàn lại lệ phí tham dự trừ 10% phí tổ chức nếu đơn hủy bỏ quyền tham dự (bản viết) được gửi đến 

BTC trước ngày 28/04/2010.
•  Hoàn lại 50% lệ phí tham dự cùng với các tài liệu và văn bản được sử dụng trong hội thảo nếu đơn hủy 

bỏ quyền tham dự (bản viết) được gửi đến BTC trước ngày 12/05/2010.
•  Không hoàn lại lệ phí tham dự nếu đại biểu gửi đơn hủy bỏ quyền tham dự sau ngày 12/05/2010, hoặc 

không đến dự hội thảo. Tuy nhiên, BTC sẽ gửi các tài liệu và văn bản sử dụng trong hội thảo đến đại biểu.

Conference Venue & Hotel Reservations / Địa điểm tổ chức hội thảo & đặt phòng khách sạn
Reservations shall be made by delegates directly with the hotel. Hotel bills are to be settled by delegates 
directly with the hotel. Hotel reservations and travel arrangements are the responsibility of the registrant.

Đại biểu vui lòng liên hệ trực tiếp với khách sạn để đặt phòng và thanh toán lệ phí khách sạn. Chi phí ở 
khách sạn và chi phí vận chuyển sẽ được thanh toán bởi đại biểu.

Fee /  Lệ phí
Early Bird / Khuyến mãi Đăng ký sớm 
(Registration & Payment Before 21 April 2010)

(Đăng ký & Thanh toán Trước 21/04/2010)

Regular / Đăng ký Đúng hạn
(Registration & Payment After 21 April 2010)

(Đăng ký & Thanh toán Sau 21/04/2010)

2-Day Conference / 2 ngày Hội thảo US$ 395 US$ 495

Payment Methods / Hình thức thanh toán 
 
All payments to be made payable to Pacific Conferences Pte Ltd or to FOCUS MEDIA in US$ and are nett 
of bank charges. Bank charges are to be borne by registrants.  

Thanh toán lệ phí tham dự cho công ty Pacific Conferences Pte. Ltd (Singapore) hoặc cho công ty FOCUS 
MEDIA bằng US$ (dollar Mĩ). Lệ phí thanh toán không bao gồm phí dịch vụ của ngân hàng. Phí dịch vụ 
ngân hàng được thanh toán bởi đại biểu tham dự. 

Please tick and fill in the following: / Vui lòng chọn một trong Những hình thức thanh toán sau: 
  Telegraphic Transfer to Pacific Conferences Pte Ltd / Chuyển khoản đến công ty Pacific 
Conferences Pte Ltd

 Account / Tài khoản: 374-900-100-1
 United Overseas Bank, Anson Rd Branch, 
 10 Anson Rd #01-01 International Plaza, Singapore 079903

   Telegraphic Transfer to Công ty TNHH TM DV Truyền Thông Tiêu Điểm / Chuyển khoản đến công 
ty TNHH TM DV Truyền Thông Tiêu Điểm

 Account / Tài khoản: 24946119 (VND) / 24947419 (USD)
 Asia Commercial Bank, Nguyen Van Troi Branch, 23 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan District, HCMC, VN

  Bank Draft (có hướng dẫn cách làm bank draft tại ngân hàng)
  Please mail payment in US$ with registration form to: / Xin vui lòng gửi bank draft lệ phí tham dự (bằng 

US$) cùng với đơn đăng ký tham dự hội thảo đến địa chỉ công ty:
 5 Shenton Way, #26-08, UIC Bldg, Singapore 068808

Please fax confirmation of bank transfer to Ms Feon Lee at (65) 6227 1601 or Ms. Phung Thuy Hong at Fax: 
(84 8) 35 268 364 quoting your company’s name, delegate’s name and invoice number on your fax and bank 
transfer.

Đại biểu vui lòng fax hóa đơn xác nhận việc chuyển khoản đến cô Feon Lee tại số fax (65) 6227 1601, hoặc 
cô Phùng Thúy Hồng tại số Fax: (84 8) 35 268 364  và ghi rõ tên công ty, tên đại biểu tham dự và số hóa đơn 
trong bản fax và hóa đơn chuyển khoản.  

 Credit Card Payment / Thẻ tín dụng  
 

 Visa     MasterCard     Amex

 Card Number / Số thẻ: 

 Expiry Date / Thẻ có giá trị đến: 

 CVV / Mật mã thẻ (ở mặt sau của thẻ) : 

 Card Holder’s Name / Tên chủ sở hữu thẻ: 

 Signature / Chữký  

Please register the following delegate(s) for the event/ Để đăng ký, vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin sau

□ I would like to claim a 10% discount as a member of Vietnam Marcom, ACES, JCI Vietnam, SBG, ARTI, VACD, EuroCham (Membership number: )
 Tôi được chiết khấu 10% với tư cách là thành viên của hiệp hội Vietnam Marcom, ACES, JCI Vietnam, SBG, ARTI, VACD, EuroCham (Mã Số Thành Viên: )
□ I would like to claim a 15% discount as a member of VYEA (Membership number: )
 Tôi được chiết khấu 15% với tư cách là thành viên của hiệp hội VYEA (Mã Số Thành Viên: )
□ I am unable to attend but please put me in your mailing list.
 Tôi không thể tham dự hội thảo nhưng mong muốn được cập nhật thông tin thường xuyên.
□ I am interested in sponsorship opportunities.
 Tôi muốn đắng ký xin tài trợ để tham dự hội thảo. 

Dr/Mr/Mrs/Ms Giáo Sư/Ông/Bà/Cô Job Title & Dept.      
Delegate Name 1 / Đại Biểu 1                                                                           Chức Vụ                             Email

Dr/Mr/Mrs/Ms Giáo Sư/Ông/Bà/Cô Job Title & Dept.      
Delegate Name 2 / Đại Biểu 2                                                                           Chức Vụ                             Email

Dr/Mr/Mrs/Ms Giáo Sư/Ông/Bà/Cô Job Title & Dept.      
Delegate Name 3 / Đại Biểu 3                                                                           Chức Vụ                             Email

Dr/Mr/Mrs/Ms Giáo Sư/Ông/Bà/Cô Job Title & Dept.    
Approving Manager / Phê Chuẩn Bởi                                                               Chức Vụ                           Email

Dr/Mr/Mrs/Ms Giáo Sư/Ông/Bà/Cô Job Title & Dept.  
Registration Contact / Người phụ trách đăng ký                                               Chức Vụ                               Email

DID Tel / Số Nội bộ Nature of Business / Lĩnh vực Kinh doanh               

Full Company Name (For Billing) / Tên Công ty (Để xuất Hóa đơn Thanh toán)

Billing Address / Địa chỉ để xuất Hóa đơn Thanh toán 

FOR OFFICIAL USE
Code: V4204 C

 Please photocopy for more delegates
Photocopy khi có nhiều đại biểu đăng ký

New World Hotel Saigon
Ho Chi Minh City
76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8) 3822 8888
Fax: (84-8) 3823 0710
Email: chi.le@newworldsaigon.com
Attn: Ms Le Kim Chi- Sales Manager, Sales Centre 

Khách sạn New World Saigon
76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84-8) 3822 8888
Fax: (84-8) 3823 0710
Email: chi.le@newworldsaigon.com
Liên hệ: Ms Lê Kim Chi – 
Quản lý (Sales Manager) Trung tâm đặt phòng (Sales Centre) 

Red Receipt Required : Yes / No | Hóa đơn đỏ: (Có / Không)




