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Theo khảo sát của công ty nổi 
tiếng Nielsen có trụ sở tại 

Newyork Mỹ thì Việt Nam là 
quốc gia có người hâm mộ 

bóng đá cuồng nhiệt nhất châu 
Á, với tỷ lệ người yêu thích 

bóng đá lên đến 75% dân số



Các hình thức Marketing 
của doanh nghiệp thông 
qua bóng đá ở Việt Nam

1. Phát TVC quảng cáo của doanh 
nghiệp trên đài truyền hình bên 
cạnh trận đấu

2. Tài trợ cho các đội tuyển cấp 
quốc gia của Việt Nam

3. Tài trợ cho các giải đấu trong 
nước V-League, Cúp quốc gia

4. Tài trợ theo mùa giải cho các 
câu lạc bộ bóng đá chuyên 
nghiệp

5. Tài trợ cho các trận đấu được 
tổ chức tại Việt Nam với các 
CLB hoặc đội tuyển nước ngoài

6. Tài trợ cho các giải đấu phong 
trào hoặc bán chuyên



1. Phát TVC quảng cáo của 
doanh nghiệp trên đài truyền 

hình bên cạnh trận đấu

•Là hình thức phát TVC quảng cáo 
ngắn của doanh nghiệp trước, 
giữa và sau trận đấu (không xuất 
hiện trong giờ bóng lăn)

•Chi phí lớn tùy thuộc vào giá trị 
bản quyền mỗi giải đấu mà nhà 
đài phải trả, khả năng hấp dẫn 
khán giả của mỗi trận đấu và 
phạm vi phủ sóng của nhà đài

Các điểm hạn chế:

• Không xuất hiện trực tiếp mà chỉ 
bên lề trận đấu nên khả năng 
cưỡng bức hình ảnh thấp

•Thời gian xuất hiện ngắn, để lặp 
lại cần nguồn tài chính dồi dào



2. Tài trợ cho các đội tuyển cấp 
quốc gia của Việt Nam

•Là hoạt động tài trợ theo năm 
cho Liên đoàn bóng đá VFF –
được trả bằng những gói quyền 
lợi nhất định

•Chi phí thường trên 20 tỷ/năm. 
Hiện tại có một số thương hiệu 
tham gia như: Vinamilk, Bia Sài 
Gòn, Honda, Kao, Hưng Thịnh, 
Yanma, Heibalife ...

•Ưu điểm là khẳng định được quy 
mô, tầm vóc của thương hiệu

•Nhược điểm là thương hiệu phải 
tự tổ chức quảng bá cho việc tài 
trợ của mình, không có quyền lợi 
trong các giải đấu chính thức, chỉ 
có quyền lợi trong các giải giao 
hữu (khoảng 5 trận/năm)



3. Tài trợ cho các giải đấu trong 
nước V-League, Cúp quốc gia

•Là hình thức tài trợ giải đấu cho 
Ban tổ chức giải là Công ty VPF

•Chi phí từ 10 tỷ đến 40 tỷ/năm 
tùy danh vị tài trợ. Một số 
thương hiệu đang tài trợ gần đây 
như Night Wolf, Bamboo Airway, 
Baf, PTI, K-elec, LS ...

•Ưu điểm là độ phủ diện rộng ở 
tất cả các trận đấu tại giải V-
League 1 & 2 hoặc Cúp quốc gia

•Nhược điểm là chủ yếu xuất hiện 
trên các bảng quảng cáo ở các 
trận đấu, không có hoạt động 
hướng đến cổ động viên cho các 
nhà tài trợ



4. Tài trợ theo mùa giải cho các 
Câu lạc bộ bóng đá chuyên 

nghiệp

•Là hoạt động tài trợ trực tiếp cho 
Câu lạc bộ bóng đá nhằm đến địa 
phương hoặc tập Fan người hâm 
mộ bóng đá nói chung

•Chi phí từ vài trăm triệu đến vài 
chục tỷ tùy vai trò của nhà tài trợ 
với đội bóng. Các thương hiệu đã 
tham gia hình thức này gồm: Hòa 
Phát, T&T, SHB, Đồng Tâm, Xuân 
Thiện, Topenland, Vin Group, 
Hoàng Anh Gia Lai, Novaland ...

•Ưu điểm là chi phí thấp, thương 
hiệu được nhắc nhớ thường xuyên 
theo CLB suốt cả mùa giải, xác lập 
rõ ràng vị thế của nhà tài trợ trong 
bóng đá

•Nhược điểm là phạm vi ảnh hưởng 
hẹp hơn cấp quốc gia



5. Tài trợ cho các trận đấu được 
tổ chức tại Việt Nam với các 
CLB hoặc đội tuyển nước ngoài

•Là các trận đấu giữa các Câu lạc 
bộ hoặc các đội tuyển Việt Nam 
do Liên đoàn bóng đá đăng cai tổ 
chức 

•Chi phí tham dự tùy theo cấp độ 
từ vài tỷ đến vài chục tỷ gồm các 
thương hiệu như Hưng Thịnh 
Land, T&T, Eximbank, Hoàng Anh 
Gia Lai ...

•Ưu điểm là thu hút được truyền 
thông theo tầm cỡ giải đấu hoặc 
ngôi sao của các đội bóng

•Nhược điểm là có tính sự kiện 
ngắn hạn chỉ phù hợp với chiến 
lược Marketing trong thời gian 
ngắn



6. Tài trợ cho các giải đấu 
phong trào hoặc bán chuyên

• Là việc tài trợ cho Ban tổ chức 
các giải hạng 2 hoặc 3, giải sinh 
viên, giải “phủi”, giải 5 hoặc 7 
người 

•Chi phí từ vài trăm đến vài tỷ 
đồng tùy thuộc quy mô giải

•Ưu điểm là chi phí rẻ

• Nhược điểm là tập trung vào 
một nhóm nhất định với quy mô 
hẹp tại một khu vực cụ thể, sức 
truyền thông yếu



Tham khảo một số gói tài trợ 
click vào đây

http://newlandgreen.vn/doi-tac-trien-khai/


Trân trọng cảm ơn!


