CONTENT PARTNERSHIP

EURO 2020
Tháng 6-7/2021

TẠI SAO LÀ EURO?
TẠI SAO LÀ ZING NEWS?

Với ảnh hưởng Covid-19, EURO 2020 đã không thể
được tổ chức trong năm 2020. Tuy nhiên, theo LĐBĐ
châu Âu UEFA, dù tổ chức chính thức vào tháng
6/2021, EURO vẫn sẽ giữ nguyên tên gọi là EURO
2020.
Như vậy, EURO 2020 sẽ diễn ra trong mùa hè 2021 - từ
ngày 11/6/2021 đến 11/7/2021 - với cuộc tranh tài
giữa 24 đội tuyển lớn đến từ 24 quốc gia châu Âu như
Đức, Hà lan, Bỉ, Ý, Tây Ban Nha…, chia thành 6 bảng.

Vậy là trái bóng EURO sẽ chính thức lăn vào mùa hè này!
EURO 2020 là EURO lần thứ 60 – lần đầu tiên 12 thành phố châu Âu
cùng đăng cai. Dịch Covid-19 đã khiến dịp kỉ niệm trọng đại này
không thể diễn ra trong 2020 như kì vọng, nhưng phần nào đã khiến
cổ động viên toàn thế giới háo hức, trông chờ hơn bao giờ hết.
EURO 2020 SẼ LÀ SỰ KIỆN THỂ THAO LỚN NHẤT NĂM 2021,
LÀ CƠ HỘI ĐỒNG HÀNH MÀ CÁC NHÃN HÀNG LỚN
KHÔNG THỂ BỎ QUA.

Giữa các môn thể thao,
85% users Việt Nam bày tỏ
sự quan tâm đến bóng đá.

LÀ CƠ HỘI LỚN ĐỂ NÂNG CAO NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
& TIẾP CẬN LƯỢNG LỚN NGƯỜI HÂM MỘ BÓNG ĐÁ TẠI VIỆT NAM

SỐ LIỆU TỔNG VỀ
ZING NEWS 2020
9,4B page views
2,5B sessions
331M visitors
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Tiếp cận lượng độc giả lớn
– Trung bình 780M views
hàng tháng

02

Giàu kinh nghiệm trong
việc đưa tin sự kiện thể thao,
thu hút hàng triệu lượt xem

03

Format đa dạng & sáng tạo
giúp bạn đọc có trải nghiệm
tốt nhất

ĐỒNG HÀNH CÙNG
SỰ KIỆN THỂ THAO
LỚN NHẤT NĂM 2021

CONTENT MARKETING PACKAGE EURO 2020
Timeline các tuyến bài: 25/5-15/7/2021

MAINSTREAM TIN TỨC
CUỒNG NHIỆT EURO

TUYẾN NỘI DUNG
CHÂN SÚT VÀNG

TUYẾN NỘI DUNG
XÚC CẢM BÊN LỀ EURO

BÀN TRÒN LIVESTREAM
GÓC NHÌN CHUYÊN GIA

ENGAGEMENT TƯƠNG TÁC
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ

MAINSTREAM TIN TỨC: CUỒNG NHIỆT EURO

Tuyến nội dung tin tức mainstream xuyên
suốt EURO 2020, gồm các nội dung cập
nhật tình hình các trận đấu, thông tin
chuyên môn diễn biến của giải, của các
đội từ 24 quốc gia châu Âu…
Là tuyến nội dung thiên về chuyên môn, có
độ phủ cao nhất, tăng cường nhận diện
với nhóm đối tượng bạn đọc yêu thể thao.

400 bài

9,600,000 views

*kèm các quyền lợi media khác

TUYẾN NỘI DUNG: XÚC CẢM BÊN LỀ EURO

Tuyến nội dung tản mạn về chuyện hậu
trường, gia đình, bạn gái, cảm xúc của fan
hâm mộ, nhận định từ cộng đồng mạng,
chia sẻ của sao Việt Nam và sao thế giới khi
xem EURO và những đề tài bên lề khác tại
EURO 2020
Là tuyến nội dung cho nhóm đối tượng mass,
về cảm xúc và các quan tâm chung của
cộng đồng… nhằm liên kết với hình ảnh
nhãn hàng cùng tinh thần thể thao.

150 bài

3,000,000 views

*kèm các quyền lợi media khác

TUYẾN NỘI DUNG: CHÂN SÚT VÀNG

Tuyến nội dung về các cầu thủ, chân sút nổi bật,
thành tích tốt tại EURO, gồm tuyến bài chung về
các ngôi sao của mùa giải lẫn tuyến riêng về cầu
thủ là KOLs/ ambassador của nhãn hàng (nếu có).
Đồng thời, tạo voting "Ai xứng đáng là chân sút
vàng" theo ý kiến bạn đọc Zing.
Phù hợp với các nhãn hàng đi cùng thành tích cầu
thủ, có KOLs/ brand ambassador là cầu thủ tham
gia EURO – muốn tận dụng tốt nhất hình ảnh cầu
thủ cho nhãn hàng.

50 bài

1,300,000 views

*kèm các quyền lợi media khác

BÀN TRÒN LIVESTREAM: GÓC NHÌN CHUYÊN GIA

Thực hiện tuyến livestream bình luận EURO
cùng các chuyên gia, người nổi tiếng trong
giới thể thao (HLV, BLV, cầu thủ…)
Ngoài buổi livestream chính, tuyến bài còn
gồm các bài teasing + bài lát cắt recap
buổi live.

Tận dụng được hình ảnh có tính chuyên
môn cao của khách mời để lồng ghép
product placement và nhận diện thương
hiệu phù hợp (TVC, logo, sản phẩm…)

5 livestreams

15 teasing &
recap

*kèm các quyền lợi media khác

640,000 views

ENGAGEMENT TƯƠNG TÁC: DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ

Tạo microsite làm platform để độc giả,
người chơi dự đoán kết quả các trận đấu
trong EURO 2020 – tạo giá trị tương tác giữa
bạn đọc đối với nhãn hàng tài trợ cuộc thi.
Sản xuất tuyến bài promote cùng các
hạng mục media bổ trợ khác để tăng
cường số dự đoán gửi về microsite.

10 bài
promote

250,000 views

*kèm các quyền lợi media khác

2,000
lượt vote

CÁC QUYỀN LỢI
MEDIA & VIRAL

MEDIA BLOCK

Media trong bài sẽ được hiển thị từ ngày kick off
đến suốt 2 tháng sau campaign.
Đối với các định dạng bài khác nhau, media
linh động, đảm bảo quyền lợi phù hợp:
- PC: Full background banner
- Mobile: inpage/ masthead...
- Halfpage/ bottom banner với các bài có side
bar
- TVC 30s skipable trên các bài video

INFO BOX

Add info box mang thông điệp nhãn hàng đồng
hành cùng EURO 2020, câu chuyện, tinh thần,
key message của brand cũng như một số
promotion (nếu có) cho mùa EURO.

Lưu ý: hạng mục info box chỉ áp dụng với những tuyến nội dung không có nhân vật cụ thể hoặc nhân vật là ambassador của brand,
nhằm tránh các trường hợp bản quyền hình ảnh.

BRANDED CONTENT BOX & VOTING BOX

BOX ZONE
ON WAP

BOX ZONE
ON PC

CONTENT BOX
•
•
•

Brand Content Box/ Voting Box hiển thị trên homepage Zing – cả trên PC lẫn WAP.
Được thiết kế theo KV từ brand, có logo brand và Zing.
Landing page là Content Hub tuyến bài hoặc Microsite cuộc thi

VOTING BOX

CONTENT HUB & BANNER COVER TOPIC

Content Hub là nơi tổng hợp tất cả các bài trong tuyến nội dung.
Banner cover topic nằm ở đầu Content hub:
• Được thiết kế theo KV của brand
• Có logo của brand và logo Zing cùng kích thước.
• Landing page là site của brand tài trợ

HASHTAG TOPIC

•
•

Tạo Hashtag Topic xuất hiện đầu trang chủ Zing News.
Landing page của hashtag chính là Content hub mà nhãn hàng tài trợ.

ZALO OFFICIAL ACCOUNT CỦA ZING NEWS

Re-air các bài của nhãn hàng lên Zalo OA của Zing.
Có thể tiếp cận các tệp TA khác nhau

BANNER STANDARD

Hạng mục banner standard chỉ áp dụng cho các
gói cuộc thi/ engagement.
Banner standard với nhiều kích thước được điều
chỉnh theo KV các cuộc thi, xuất hiện trên Zing để
quảng bá cho campaign.
Banner được add logo của Zing và nhà tài trợ,
dẫn độc giả về microsite cuộc thi.

NATIVE ADS

Chạy Native Ads trên Zing News và Báo Mới, phù hợp áp dụng cho cho các gói cuộc thi,
engagement để hỗ trợ promote về chiến dịch.
Landing page của Native Ads là microsite cuộc thi.

TỔNG KẾT QUYỀN LỢI MEDIA & VIRAL
Mainstream tin tức
CUỒNG NHIỆT EURO

Tuyến nội dung
XÚC CẢM BÊN LỀ

Tuyến nội dung
CHÂN SÚT VÀNG

Bàn tròn livestream
GÓC NHÌN CHUYÊN GIA

Engagement tương tác
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ
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Content box
Voting box

X
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Content Hub with
banner cover topic

X

X
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Microsite

X

Info Box
Hashtag Topic
Viral on Zalo OA Zing

Native Ads &
Banner standard
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X
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X
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THANK YOU

