Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Vietnamtrade tổ chức chương trình giới
thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại trực tuyến thông qua giải pháp quảng bá và tiếp thị trực
tuyến (trên Sàn TMĐT thành phố Đà Nẵng: www.danangtrade.vn). Các nội dung triển khai chính:

1. Thành phần tham gia
- Các Đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ thuộc các ngành hàng như: Dệt may, da giày,
thời trang, thủ công mỹ nghệ; dịch vụ du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm
Đẹp, vui chơi giải trí;
- Các cửa hàng bán sản phẩm lưu niệm và quà tặng phục vụ du khách (hải sản khô, mắm các loại, Đặc sản,
sản phẩm Đá mỹ nghệ, thủ công mỹ nghệ...);
- Các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà phân phối, Đại lý bán láº»;
- Các nhà hàng, cơ sở ăn uống Đạt chuẩn phục vụ các món ăn Đặc sản trên Địa bàn thành phố.
2. Hình thức: Doanh nghiệp Đăng ký tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, tổ chức các chương
trình khuyến mại với các hình thức như: giảm giá, voucher, combo, mã giảm giá... theo Đúng quy Định của
pháp luật về hoạt Động khuyến mại.
3. Nội dung quảng bá sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại trực tuyến
- Hỗ trợ xây dựng nội dung cho từng chương trình khuyến mại của doanh nghiệp; biên tập, Đăng tải trên sàn
thương mại Điện tử Đà Nẵng (www.danangtrade.vn);
- Hỗ trợ quảng bá, Đăng tải liên kết trên các website, trang thông tin Điện tử của Sở Công Thương, Tổng
Đài 1022... Để Đông Đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng, du khách Được biết.
Để Chương trình diễn ra rộng rãi trên quy mô cả thành phố, tạo hiệu quả sâu rộng trong việc quảng bá
thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp, Sở Công Thương kính mời quý Doanh nghiệp tích cực hưởng
ứng và Đăng ký tham gia Chương trình.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
1. Sở Công Thương Đà Nẵng
Địa chỉ: 24 Trần Phú – Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3822525 (gặp a.Quân); Fax: 0236.3889540
Email: qltmsct@danang.gov.vn
2. Công ty Cổ phần Vietnamtrade
Địa chỉ: Số 33 Phú Lộc 19 - Thanh Khê Tây – Thanh Khê – Đà Nẵng
Điện thoại: 0905 881 089 hoặc 0913 334 469 (gặp Khanh);
Email: khanh.vov@kinmedia.net

