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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2018

V/v: Mời tham gia quảng cáo trên Bản đồ
“Travel to Hochiminh City-Phu Quoc-Can Tho-Ca Mau”

Kính gửi : Lãnh đạo các Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, khách sạn
vận chuyển, ăn uống và vui chơi giải trí
Trung tâm Thông tin Du lịch-Là một đơn vị của Tổng Cục Du lịch chuyên phát hành
các ấn phẩm, cẩm nang du lịch uy tín chất lượng như Viet Nam Travel Atlas, Viet Nam
Tourist Guide Book, Vietnam Tourist Map, Hochiminh City Tourist Map, Vung tau
City Tourist Map, Explore Sea Island Viet Nam…
Triển khai Kế hoạch quảng bá du lịch năm 2018, chúng tôi có kế hoạch tái bản lần thứ
I- Bản đồ du lịch “Travel to HCMC - Phu Quoc - Can Tho - Ca Mau” nhằm tiếp tục
đáp ứng sản phẩm phục vụ nhu cầu thông tin về du lịch ngày càng tăng của khách du
lịch trong nước và quốc tế;
Bản đồ cụm du lịch“Travel to HCMC - Phu Quoc - Can Tho - Ca Mau” là bản đồ
tiếng Anh, kích thước 58 x 74 cm, được in 2 mặt 4 màu trên giấy Couche math 120.
Thành phẩm xếp nhỏ 14.5 x 18.5 cm, số lượng in 10.000 bản và sẽ phát hành vào đầu
quý IV/2018. Mặt 1 là 2 bản đồ: Bản đồ du lịch Trung tâm thành phố Cần Thơ & Cà
Mau. Mặt 2 gồm 2 bản đồ: Bản đồ du lịch Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và huyện
đảo Phú Quốc;
Trong lần phát hành này, chúng tôi vẫn ưu tiên một số vị trí đẹp và trang trọng để các
đơn vị có cơ hội tham gia quảng cáo trên bản đồ “Travel to HCMC - Phu Quoc - Can
Tho - Ca Mau”
Trung tâm Thông tin du lịch trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia quảng cáo trên
ấn phẩm này (xem chi tiết ở trang sau hoặc www.designtitc.com/dichvu_bando.php)
Thời hạn đăng ký quảng cáo trước ngày 25/09/2018.
Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp thêm lợi thế cạnh tranh và lợi ích khi tham gia
quảng bá trên bản đồ “Travel to HCMC-Phu Quoc-Can Tho-Ca Mau” khi hợp tác
cùng chúng tôi.
Xin trântrọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Đơn vị./
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