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LẦN ĐẦU TIÊN
Một cuộc thi tôn vinh Tài Năng, Phong Cách & Bản lĩnh của các Nữ Doanh 

Nhân thủ đô Hà Nội



Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng thủ đô 10/10, ngày phụ nữ Việt Nam 
20/10, hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập Hội nữ Doanh nhân Hà Nội

(HNEW)



Tôn vinh TÂM – TÀI – ĐỨC cùng Vẻ Đẹp của người
Phụ nữ Việt Nam nói chung và

NỮ DOANH NHÂN VIỆT nói riêng, được ví
như hình ảnh của Hoa Sen 



Biểu tượng Quốc Hoa
Biểu tượng của Vẻ đẹp người Phụ Nữ Việt Nam



BẢN LĨNHTÀI NĂNGPHONG CÁCH

3 BÔNG SEN VÀNG trong giới Doanh Nhân
Đại diện cho 3 yếu tố



PHONG CÁCH

TÀI NĂNG

BẢN LĨNH Bản lĩnh kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp

Tài năng ca hát, thời trang, nghệ thuật

Phong cách sống, hình ảnh cá nhân

BA TIÊU CHÍ



CUỘC THI 



CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

+ Cúp Bông Sen Vàng
+ 20 triệu tiền mặt
+ Bằng khen của UBND TP Hà Nội
+ Đại sứ cho thương hiệu NTT kim cương/
Vàng
+ Được 1 chuyến du lịch tham quan đến 1 nước
(Dự kiến)
+ 3 Bông Sen Vàng sẽ làm đại diện quảng bá
cho Hiệp Hội Nữ Doanh Nhân Hà Nội trong 2
năm cho đến kỳ thi kế tiếp

3 BÔNG SEN VÀNG



7 GIẢI PHỤ: Kỷ niệm chương + Bằng Khen Danh
Dự của TW Hội Liên Hiệp Phụ Nữ VN

TOP 15: Bằng Khen của Hiệp Hội Nữ Doanh Nhân
Hà Nội + VCCI

CÁC GIẢI PHỤ

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG





ĐỐI TƯỢNG DỰ THI



Vòng lọc hồ sơ
15/07/2017 –
30/08/2017

Lịch trình 3 vòng thi

Vòng bình chọn
01/09/2017
20/09/2017

Vòng chung kết
21/09/2017
05/10/2017

Gặp gỡ thí sinh
31/08/2017

Họp báo
22/09/2017



- Hồ sơ bao gồm:
+ Ảnh chân dung/ toàn thân
+ Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh
+ Quyết định bổ nhiệm vị trí lãnh đạo
+ Bản tóm tắt về sự tăng trưởng và phát triển mới của
DN trong 3 năm gần nhất
+ Các thành tích của cá nhân/ doanh nghiệp
+ Hoạt động cộng đồng tiêu biểu (CSR) (nếu có)
+ Form đăng ký của Ban tổ chức
- Ban tổ chức có quyền chọn lọc Hồ sơ đạt tiêu chuẩn để
ứng cử vào vòng tiếp theo

VÒNG LỌC HỒ SƠ
(15/07/2017 – 30/08/2017)

Các thí sinh nộp Hồ sơ đến cho Ban tổ chức
(Hiệp Hội/ đơn vị tổ chức)



• Hồ sơ các thí sinh đủ tiêu chuẩn, được chọn lọc sẽ
được Ban tổ chức mời đến dự buổi gặp mặt với
BTC. Tại đây, các thí sinh sẽ được Ban tổ chức
thông báo chi tiết về Hình thức, thể lệ, cơ cấu của
cuộc thi

• BTC sẽ hướng dẫn để các thí sinh chuẩn bị cho
vòng thi kế tiếp

GẶP GỠ THÍ SINH 
(31/08/2017)



• Mỗi thí sinh sẽ chuẩn bị 1 video clip 1 phút để giới thiệu về
bản thân và doanh nghiệp của mình một cách ấn tượng nhất

• (Thí sinh có thể lựa chọn tự ghi hình hoặc nhờ BTC ghi
hình)

• Thời gian thực hiện video clip từ 01/09 – 08/09
• BTC sẽ duyệt nội dung các Video clip này để đăng tải trên

mạng sử dụng cho phần thi bình chọn trên mạng

THỰC HIỆN VIDEO CLIP
(01/09/2017 – 08/09/2017)



• Mỗi thí sinh sẽ chuẩn bị 1 video clip 1 phút để giới thiệu về
bản thân và doanh nghiệp của mình một cách ấn tượng nhất

• (Thí sinh có thể lựa chọn tự ghi hình hoặc nhờ BTC ghi
hình)

• Thời gian thực hiện video clip từ 01/09 – 08/09
• BTC sẽ duyệt nội dung các Video clip này để đăng tải trên

mạng sử dụng cho phần thi bình chọn trên mạng

THỰC HIỆN VIDEO CLIP
(01/09/2017 – 08/09/2017)



VÒNG THI BÌNH CHỌN
(10/09/2017 – 20/09/2017)

- Mỗi thí sinh dự thi sẽ được cấp 1 mã số bình chọn
- Cách thức bình chọn:
+ Bình chọn trên website: vote bình chọn cho các thí sinh dự thi
(mỗi acc mail chỉ được vote 1 lần)
+ Bình chọn tin nhắn: đầu số 6x36 (mỗi thuê bao bình chọn
không quá 5 lần/ ngày)
- 0h00 ngày 21/09/2017 sẽ kết thúc việc bình chọn
Hội đồng bình chọn sẽ họp lúc 9h00 ngày 21/09/2017 để lựa
chọn ra top 15 thí sinh bước vào Vòng thi Chung kết. Kết quả
Vòng bình chọn sẽ dựa trên
_ 50% điểm do khán giả bình chọn
_50% điểm do Ban giám khảo chấm
- Cuối ngày 21/09/2013: Công bố danh sách chính thức 15
người lọt vào vòng chung kết



HỌP BÁO 
(22/09/2017)

9h00 sáng ngày 22/09/2017, BTC sẽ tổ chức Họp báo
để công bố danh sách và ra mắt các thí sinh lọt vào Đêm
thi chung kết cuộc thi Bông Sen Vàng thủ đô 2017
Đồng thời thông báo chủ đề, hình thức, thể lệ, cơ cấu,
thành phần BGK của Đêm thi chung kết, trả lời các thắc
mắc của phóng viên Báo chí
Họp báo nhằm thu hút truyền thông, sự quan tâm và hưởng
ứng của dư luận cho sự kiện này
Sau buổi họp báo sẽ họp nội bộ các thi sinh chuẩn bị cho
Đêm thi chung kết



VÒNG CHUNG KẾT
(22/09/2017 – 05/10/2017)

Trong vòng 10 ngày trước Đêm thi Chung kết, Ban
tổ chức và Hội đồng cố vấn sẽ tổ chức hướng dẫn,
luyện tập và hỗ trợ cho các thí sinh dự thi tại các
phòng tập
Các thí sinh sẽ tập luyện thanh nhạc, vũ đạo, tư vấn
dàn dựng tiết mục theo sự chỉ đạo của các Huấn
luyện viên, Biên đạo múa và Cố vấn âm nhạc của
chương trình cho các Phần thi:
+ Luyện tập cho Phần thi Phong Cách
+ Luyện tập cho phần thi Tài Năng
+ Luyện tập cho phần thi Bản lĩnh doanh nhân



• Ngoài các hoạt động tập luyện, dã ngoại, các thí

sinh cũng sẽ tham gia vào các hoạt động cộng

đồng hoặc hoạt động từ thiện do BTC sắp xếp.

• Hoạt động này nhằm góp một phần sức lực giúp

đỡ cho cộng đồng xã hội của chương trình.

• Hoạt động đề cao tính nhân văn và tạo thêm

những dấu ấn, cảm xúc cho các thí sinh khi tham

dự cuộc thi.

Hoạt động cộng đồng



Đêm

Chung kết



Thông tin sự kiện
Tên chương trình

Địa điểm

Thời gian

Số lượng tham dự

Thành phần tham dự

Chung kết cuộc thi Bông Sen Vàng Thủ Đô 2017

Nhà hát Âu Cơ

05/10/2017

Dự kiến 700 khách

- Hội viên Hnew

- Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- Các nữ doanh nhân khu vực Hà Nội

- Khách mời, đại biểu



Banner ngang

Standee
Giấy mời



Sân khấu Option 1

Thiết kế sân khấu



Sân khấu



Sân khấu Option 2



Tiết Mục Mở Màn: Múa Nàng Sen



15 thí sinh cùng trình diễn bộ trang phục Áo dài mà thí sinh lựa chọn với chủ đề «Sen Tỏa Sắc»

Phần thi phong cách



Trong lúc chuẩn bị bước sang phần thi tiếp theo, khán giả sẽ được xem lại toàn bộ quá trình luyện tập và
chuẩn bị cho chương trình đã được ghi lại thành phóng sự đồng hànhvề Cuộc thi

Clip phóng sự đồng hành



Mỗi thí sinh có 3 phút để thể hiện tài năng của
mình trên sân khấu. Không giới hạn hình thức thể
hiện: có thể bằng âm nhạc, thơ ca, hội họa,
khiêu vũ..

Phần thi T ài năng



Công Bố Top 10 thí sinh bước vào Phần thi Bản Lĩnh Doanh Nhân



Phần thi Bản lĩnh doanh nhân
10 thí sinh chia thành 5 Cặp
Mỗi Cặp thí sinh sẽ được 1 Ban giám khảo
hỏi cùng 1 câu hỏi tình huống. 2 thí sinh bốc
thăm xem em trả lời trước, ai trả lời sau
2 Thí sinh sẽ phải lần lượt trả lời và giải
quyết cùng 1 tình huống mà BGK đưa ra
Các câu hỏi xoay quanh chủ đề: Kinh tế,
doanh nghiệp, xã hội, thị trường, gia đình..



Ngọc Ánh Kim – Giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Doanh
nhân 2014 biểu diễn ca khúc «Không thể & có thể»

Giao lưu Ca nhạc



Trao Giải Thưởng Cuộc Thi



THỜI GIAN NỘI DUNG CHI TIẾT
19h00 Đón khách Đón khách, tham quan bàn trưng bày của NTT
20h00 Mở màn Múa Nàng Sen
20h05 Giới thiệu mở màn MC xuất hiện giới thiệu chương trình, giới thiệu đại biểu
20h10 Phát biểu khai mạc Chủ tịch Hnew phát biểu khai mạc

20h15
Phần thi Phong
cách

Top 15 trình diễn thời trang Áo dài

20h20 Clip Video Clip phóng sự đồng hành

20h25 Phần thi Tài Năng Mỗi thí sinh thể hiện tài năng trong vòng 3 phút

21h15 Công bố top 10
MC mời 15 thí sinh ra sân khấu nhận bằng khen và hoa của BTC, sau đó MC
công bố top 10 người được chọn vào vòng thi tiếp theo

21h20 Phần Thi Kiến thức Top 10 bốc thăm chia thành 5 Cặp trả lời Câu hỏi của BGK

Agenda



THỜI GIAN NỘI DUNG CHI TIẾT
21h45 Ca nhạc Giao lưu với Giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Nữ doanh nhân Hà Nội 2014

21h50 Trao giải
MC mời chị Ngọc Thanh công bố danh sách top 5 vị trí cao nhất chương trình.
MC mời 5 BGK lên trao giài và cup cho top 5

22h00 Kết thúc MC chào và cảm ơn

Agenda



Kế hoạch truyền thông



Quy mô
truyền thông



Trước sự kiện
Khởi động trang web Bongsenvangthudo.com & Fanpage
sự kiện
• Giới thiệu tổng thể về chương trình
• Trailer giới thiệu sự kiện
• Đăng ký dự thi online
• Các tiết mục và hoạt động đồng hành của chương
trình
• Thông tin về các nhà tài trợ
• Tạo sự kiện Bongsenvangthudo trên Eventbrite và
ticketbox nhằm hỗ trợ thêm việc đăng ký tham dự



Sản xuấtt phóng sự đồng hành
Đi theo toàn bộ chiến dịch là chương trình là

chuỗi phóng sự đồng hành cùng cuộc thi

“Bông Sen Vàng Thủ Đô 2017” – là

những đoạn phóng sự về công tác tổ chức, 

bình chọn, họp bàn, công bố kết quả và quá

trình luyện tập của các thí sinh, các đoạn

phỏng vấn người trong và ngoài cuộc được

phát trên các kênh online về sự kiện trước và

trong sự kiện



Mạng xã hội và nội dung

Facebook Event
Tạo public event Cuộc thi Bông Sen
Vàng thủ đô 2017 trên Facebook. 

Update các thông tin mới cập nhật về
tình hình event để những người tham

gia có thể theo dõi.

Facebook Post
Thường xuyên share và cập nhật các thông tin về event 
lên fanpage của sự kiện, của HNEW, HYWE & các

bên liên kết
Luôn sử dụng hashtag #Bongsenvangthudo2017 cho

các nội dung truyền thông
.

ENEWS LETTERS
Gửi Enews về cuộc thi hàng tuần, cập

nhật tình hình thí sinh tham dự, các vòng
thi. Gửi đến data của 30.000 doanh

nhân khu vực Hà Nội





Live Streaming sự kiện và trình
chiếu trực tiếp lên:
- Facebook fanpage của sự kiện

Facebook event của
Bongsenvangthudo

- Youtube của Newdaymedia

Truyền hình trực tiếp trên VTC
Tiếp sóng trên HTV, Life TV,
Infor TV

Live Streaming & Truyền hình trực tiếp
Trong sự kiện





Kế hoạch vận động tài trợ



500 triệu 300 triệu 200 triệu 100 triệu

Chi phí này chưa bao gồm hóa đơn VAT

Các Gói T ài Trợ



Quyền lợi trước sự kiện
1 Đứng vai trò NTT tương ứng trong suốt toàn bộ thời gian diễn ra 

cuộc thi
2 Tên và Logo NTT trên các thông cáo báo chí ở vị trí tương ứng

3
Logo có đường link trên website sự kiện và website Hiệp hội nữ
doanh nhân Hà Nội

4 Logo trên hệ thống e-news letters gửi đến 30000 doanh nhân
5 Logo và trả lời phỏng vấn trên clip Phóng sự đồng hành
6 Phát biểu trong Họp báo về sự kiện
7 Logo Nhà Tài Trợ trên vé tham dự sự kiện ở vị trí tương ứng
8 Nhận được giấy mời tham dự sự kiện 50 30 20 10

9
Bài PR trên các trang website sự kiện, website Hiệp Hội, trang bảo
trợ thông tin trong chương trình

10 Tham gia vào tất cả các hoạt động đồng hành cùng sự kiện
11 Được BTC làm tặng 1 Video clip riêng khi tham gia chương trình



Quyền lợi trong sự kiện
11 Xuất hiện cùng hình ảnh cuộc thi

Logo NTT trong các hạng mục trang trí tại khu vực tổ chức: Pano, 
Bandroll ngang, Banner, backdrop chụp hình, Standee 

13 Bàn trưng bày sản phẩm tại khu vực tổ chức
14 Standee NTT tại sự kiện
15 Booth giới thiệu sản phẩm trong sự kiện
16 Logo gần khu vực sân khấu
17 TVC NTT trên màn hình LED trước giờ diễn ra dự kiến 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần

18 Được lên trao tặng Hoa/ quà cho thí sinh trong Đêm chung kết
19 Nhà tài trợ được phát biểu trong sự kiện
20 MC vinh danh và cảm ơn khi kết thúc sự kiện

12



Quyền lợi sau sự kiện

23 Được mời 1 trong 3 Bông Sen Vàng làm đại diện thương hiệu/ 
đại sứ hình ảnh cho NTT

24 Nhận được thư cảm ơn từ Ban tổ chức sự kiện vinh danh nhà tài 
trợ Kim cương

25 Cung cấp sản phẩm cho thí sinh dùng thử
Nhà tài trợ được quyền sử dụng sản phẩm làm quà tặng cho khán 

giả tham dự sự kiện
27 Được tặng đĩa hình ảnh và tư liệu của chương trình

26



Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp/phi

chính phủ thành lập năm 2008 trên cơ sở

sáp nhập Câu lạc bộ Nữ Doanh nghiệp

Hà Nội và Mạng lưới Nữ Doanh nhân Hà

Nội. Với hàng trăm Hội viên tính đến thời

điểm hiện tại, Hiệp hội đang nỗ lực phấn

đấu vì sự phát triển và bình đẳng của

phụ nữ trong việc xây dựng một Hà Nội

và Việt Nam giàu mạnh, dân chủ và văn

minh.



– – –
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