
KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG 

MÁI ẤM THIÊN ÂN 



Nội dung trình bày 

1. Thông tin chung về MATA 

2. Sơ lược môi trường khiếm thị tại VN 

3. Chiến lược truyền thông 

4. Các kênh truyền thông 

5. Phát triển bộ nhận diện thương hiệu mới 



Nội dung trình bày 

1. Thông tin chung về MATA 

2. Sơ lược môi trường khiếm thị tại VN 

3. Chiến lược truyền thông 

4. Phát triển bộ nhận diện thương hiệu mới 

5. Các kênh truyền thông 



Thông tin về tổ chức 

Mái ấm Thiên Ân (viết tắt MATA) 

 Khởi đầu năm 1993 với việc giúp dạy chữ braille cho vài ba 

anh khiếm thị bán vé số dạo. Ngày 15/08/1994 nhận nhiệm 

vụ quản lý và dạy học tại Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa cho 

đến 15/9/1998.  

05/09/1999 :  ngôi nhà nhỏ mang tên Mái ấm Thiên Ân 

được khánh thành với 2 thành viên nồng cốt cùng với 6 em 

khiếm thị nội trú.   

 Tháng 7/2007 MATA hân hoan dời về ngôi nhà mới (địa 

điểm hiện tại) 

 Tại đây các em được nuôi dạy miễn phí 

 



Đối tượng tại MATA 

Trẻ trên 10 tuổi,  

khiếm thi bẩm sinh 

Ở tỉnh xa, chưa được đi hoc 

Các thanh niên mới bị khiếm 

thị do tai nạn hoặc bệnh tật 



Lý do thành lập 

Hơn 1 triệu  

trẻ khiếm thị 

Chỉ 10% trẻ 

được đến 

trường 

Bản thân người 

sáng lập đã trải 

qua những hoàn 

cảnh khó khăn 

khi hòa nhập vào 

cuộc sống sau vụ 

tai nạn  đã làm 

anh không nhìn 

thấy ánh sáng.. 



VƯỢT QUA BÓNG TỐI NHỜ GIÁO DỤC 

OVERCOME DARKNESS THROUGH EDUCATION 

Tạo cơ hội cho trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn 

được tiếp cận nền giáo dục toàn diện và phù hợp 

 

Giúp trẻ phát triển hết tiềm năng, có được kiến thức 

và kỹ năng cần thiết để vươn lên vui sống tự lập và 

hòa nhập xã hội 

Mục tiêu 

Sứ mệnh 

Mục tiêu và sứ mệnh 



Sơ đồ tổ chức 

Chủ nhiệm 

Nguyễn Quốc  Phong 

Tổ  

hành chánh –  

Tài chính 

Sơ Hoàng 

Cô Hải 

Tổ  

chăm sóc 

 

Chú Quy 

Tổ  

đào tạo 

 

Chú Trường  

Cô Oanh (ĐH 

SP) 

Tổ  

sản xuất 

 

Thầy Phong  

Cô Hải 

Hiện tại:  

MATA hiện đang nuôi dạy 30 em khiếm thị (10 nữ, 20 nam), 

trong đó có 5 em đang học Đại học, 16 em Trung học, 5 em 

tiểu học và 4 em học nghề 



Các hoạt động tại MATA 

MATA có đủ chỗ và phương tiện 

học hành cho 30 em nội trú và 15 

em bán trú 

Dịch tài liệu quan trọng về người 

khiếm thị, về chữ braille, và phát 

triển một số phần mềm ứng dụng 

rất hữu ích cho người khiếm thị Việt 

Nam. 



Các hoạt động tại MATA 

1. Định hướng cho các 

em về cuộc sống 

2. Dạy các kỹ năng để 

hòa nhập cuộc sống 

3. Dạy văn hóa, ngoại ngữ 

- Tiểu học: học tại Mata 

- Trung học và ĐH: học 

hòa nhập 

4. Học sử dụng vi tính. 

Phát triển nhiều phần 

mềm 

5. Các hoạt động vui chơi 

ngoại khóa bổ ích 

 

GIÁO DỤC 

1. Hướng dẫn 

nghề 

MASSAGE 

NHẬT BẢN 

 

2. Dạy âm nhạc 

DẠY NGHỀ 

1. Bơi và Judo 

 

2. Tham gia 

các thi đấu 

quốc tế và 

trong nước 

THỂ THAO 



Hình ảnh hoạt động tại MATA 

Học massage Học chữ, học ngoại ngữ Học vi tính 

Học nhạc Thể thao: bơi và akido Ngoại khóa 



Thành quả của MATA 

Hơn 90 em đã 

ra trường sống tự 

lập với nghề 

nghiệp ổn định. 

Phát triển nhiều 

phần mềm hữu ích 

cho người khiếm 

thị  

MATA 

KEYBOARD, 

MATA TALKING 

DICTIONARY, 

MATA BRAILLE 

TRANSLATOR…  

Biên dịch nhiều 

tài liệu quan 

trọng từ  
 

NEW INTERNATIONAL 

MANUAL OF BRAILLE 

MUSIC NOTATION 1996, 

UNIFIED ENGLISH 

BRAILLE CODE, 

ENGLISH CONTRACTED 

BRAILLE, SELF-ESTEEM 

AND ADJUSTING WITH 

BLINDNESS, 

BLINDNESS BASICS…  



Thành quả tại MATA 

Họ đã tốt 

nghiệp, lập 

gia đình, 

sống cuộc 

sống như 

bao người 



Kinh phí hoạt động 

Hỗ trợ 

• Các dự án 

• Các quỹ học 
bổng 

• Bạn hữu và 
các ân nhân xa 
gần 

Tự kinh doanh 

• Làm các sách 
chuyên biệt 
cho người 
khiếm thị như 
các sách chữ 
braille, sách nói 

• Làm gậy dò 
đường cho 
người khiếm 
thị.  



Nội dung trình bày 

1. Thông tin chung về MATA 

2. Sơ lược môi trường khiếm thị tại VN 

3. Chiến lược truyền thông 

5. Phát triển bộ nhận diện thương hiệu mới 

4. Các kênh truyền thông 



Các tổ chức về khiếm thị 

Tính chất TƯ NHÂN NHÀ NƯỚC 

Hình thức 

hoạt động 
Miễn phí 

1. Tuyển chọn gắt gao 

2. Chi phí ăn uống (ở tại 

trường, t7, cn về nhà) 

Tổ chức 

1. Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa 

2. Mái ấm Nhật Hồng 

3. Chùa Kỳ Quang 

4. Mái ấm Thiên Ân (Mata) 

1. Trường mù Nguyễn Đình 

Chiểu (HN, ĐN, HCM) 

2. Trung tâm giáo dục trẻ 

khuyết tật (Long An, Long 

Xuyên…) 

3. Hội người mù VN 

Sự khác biệt 

1. Chỉ tiếp nhận đối tượng khiếm 

thị 

2. Dạy văn hóa, xóa mù chữ 

3. Dạy kỹ năng sống và tái hòa 

nhập 

1. Tiếp nhận nhiều đối tượng 

khác nhau, không riêng 

khiếm thị 

2. Chỉ xóa mù chữ, không dạy 

các kỹ năng 



Phân tích về MATA 

Điểm mạnh 

• Sự tâm huyết của đội ngũ CNV 
tại MATA 

• Giàu kinh nghiệm trong việc đưa 
các em hòa nhập lại với xã hội 

• Tự chủ động giao lưu với các tổ 
chức khác và kết nối với bên 
ngoài 

• Tự trang trải được chi phí bằng 
việc kinh doanh gậy và sách 

• Cơ sở vật chất đảm bảo cho các 
em ăn ở và học tập 

 

 

Điểm yếu 

• Chưa thu hút được nguồn tài 
trợ.  

• Chưa nhiều nơi biết đến sản 
phẩm Sách và Gây 

• Thiếu giáo viên 

 



Nội dung trình bày 

1. Thông tin chung về MATA 

2. Sơ lược môi trường khiếm thị tại VN 

3. Chiến lược truyền thông 

5. Phát triển bộ nhận diện thương hiệu mới 

4. Các kênh truyền thông 



Mục tiêu truyền thông 

Mục tiêu truyền thông: 

- Quảng bá hình ảnh và hoạt động của MATA đến cộng đồng 

- Thu hút nguồn tài trợ 

- Tìm kiếm đối tác trong việc phân phối sách chữ nổi và gậy 

cho người khiếm thính 

- Xây dựng lại hình ảnh MATA: hiện đại, thân thiện, tỏa sáng 

 

 



Hạng mục và hình thức cần hỗ trợ 

 Hạng mục cần tài trợ, giúp đỡ: 

 Kinh phí đi lại cho học sinh, sách vở, học phí… 

 Lương cho thầy cô 

 Dụng cụ học tập 

 Giáo viên dạy văn hóa, kỹ năng sống (Hiện MATA có 6 GV toàn thời 

gian, 3 GV bán thời gian và 10 tình nguyện viên) 

 

 Hình thức tài trợ, giúp đỡ: 

 Bảo trợ cho từng học viên (1 triệu đồng/học viên) 

 Dạy kèm, hướng dẫn thêm về văn hóa và các kỹ năng sống 

 Mua sách và gậy 

 Tài trợ cho mái ấm 



Đối tượng truyền thông 

Sinh viên tình nguyện 

Nhân viên văn phòng 

Các tổ chức khiếm thị, các tổ 

chức phi chính phủ 

Doanh nghiệp TNV nước ngoài 



Đặc điểm của đối tượng truyền thông 

 Ưu điểm: 

 Sử dụng nhiều kênh tiếp nhận thông tin: trực tiếp, gián tiếp… 

 Nhanh nhạy, cởi mở trong việc đón nhận thông tin mới 

 Có trình độ học thức cao, quan điểm rõ ràng 

 Rất quan tâm đến các hoạt động cộng đồng 

 Giàu nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến cho công tác thiện nguyện 

 Thích trực tiếp đóng góp, giúp đỡ 

 

 Nhược điểm: 

 Bị tác động bởi quá nhiều kênh thông tin 

 Khó bị thuyết phục 

 Vẫn còn khoảng cách từ suy nghĩ đến hành động 

 

 



Thông điệp truyền thông 

 Thông điệp:  

  

MATA – Hành trình ánh sáng 

 

 

 

 Ý nghĩa thông điệp: 

“Có nhiều cách để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận lòng người. Riêng 

với chúng tôi, những người khiếm thị tại MATA, chúng tôi dùng ánh sáng 

của tri thức để soi rọi những con đường. Và bạn biết không, cuộc sống 

của chúng tôi vẫn là một thế giới lạc quan, tươi vui, đầy màu sắc!”  

 



Chiến lược truyền thông 

Xác định đối tượng quan 

tâm và mức độ quan tâm 

Tạo sức thuyết phục thông điệp 

Chọn lọc, tiếp cận 

các kênh truyền 

thông trực tuyến và 

các hoạt động trực 

tiếp 
Thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của 

các đối tượng truyền thông từ nghị lực 

vươn lên và những hành động thiết thực 

của những người khiếm thị 



Chiến lược truyền thông 

1 

• Xây dựng hình ảnh ngôi nhà MATA năng động, lạc quan, 
đoàn kết, vui vẻ 

• Nhấn mạnh giáo dục là cốt loãi và là chìa khoá thành công 

2 

• Tạo niềm tin và sự quan tâm, yêu mến từ công chúng 

• Số phận của người bị khiếm thị đã hoàn toàn thay đổi từ khi 
vào MATA, nhờ sự nâng đỡ của các ân nhân 

3 

• Phổ biến các hình thức hỗ trợ giúp đỡ và tạo cầu nối giữa 
các mạnh thường quân với MATA 

• Đề cao, ca ngợi những hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn 



- Các triển các hoạt 

động trên facebook 

- Đăng tải, quảng bá 

clip trên youtube 

- Gửi thư điện tử 

mời tài trợ, bảo trợ  

- Đẩy mạnh các hoạt 

động tiếp xúc với 

các đối tượng thiện 

nguyện  

- Chương trình San 

sẻ yêu thương, 

tặng gậy cho 

người khiếm thính 

 

Các giai đoạn truyền thông 

TĂNG TỐC 

1/10 – 20/11/2013 

Thu hút sự hưởng ứng Tri ân các nhà hảo tâm 

KHỞI ĐỘNG 

1/9 – 30/9/2013 

Thu hút sự quan tâm 

- Xây dựng lại hệ 

thống nhận diện 

thương hiệu 

- Tiếp cận với cộng 

đồng thông qua 

mạng xã hội 

facebook 

- Sản xuất clip giới 

thiệu MATA 

- Thiết kế nội dung 

thư điện tử mời tài 

trợ 

 

 

TỔNG KẾT 

21/11 - 30/11/2013 

 

- Tổ chức Lễ Tri 

ân các thầy cô, 

tình nguyện viên 

nhà hảo tâm 

- Nghiệm thu, tổng 

kết chương trình 

 



Nội dung trình bày 

1. Thông tin chung về MATA 

2. Sơ lược môi trường khiếm thị tại VN 

3. Chiến lược truyền thông 

5. Phát triển bộ nhận diện thương hiệu mới 

4. Các kênh truyền thông 



Kênh truyền thông  

MATA 

Mạng xã 
hội 

Facebook  

Youtube 
Viral 

Email 
marketing 

Lễ tri ân 

Kêu gọi 
trực tiếp 



Mạng xã hội facebook 

 Dùng mạng xã hội facebook như một kênh giao tiếp chính 

của MATA, bên cạnh website 

 Nơi kết nối MATA với cộng đồng bằng người thật, việc thật 

 Yêu cầu 

 Hình thức: năng động, vui tươi 

 Nội dung: gần gũi, chính xác, giàu thông tin, hình ảnh 



Mạng xã hội facebook 

 Nội dung: 

 Giới thiệu về MATA: quá trình thành lập, mục đích, ý 

nghĩa, phương thức hoạt động 

 Giới thiệu về các hoạt động học tập, lao động, sản 

xuất, đời sống của học viên 

 Giới thiệu về những gương điển hình của MATA về 

học tập, thành tích thể thao, văn nghệ… 

 Giới thiệu về các sản phẩm kinh doanh của MATA: 

sách chữ nổi, gậy… 

 Những hạng mục cần giúp đỡ, hỗ trợ và phương 

thức hỗ trợ 



Facebook  



Facebook – hoạt động của học viên 

Trình diễn Beatbox Một giờ học nhạc 



Facebook – Thông điệp cuộc sống 

“Mình khiếm khuyết về cái này nhưng lại được bù lại ở 

cái khác. Cho nên mình hy vọng các bạn, ai cũng sẽ 

đạt được mục đích mình muốn đến, bằng niềm tin và 

nghị lực”  - Thái Nguyên, nhạc công keyboard 

 



Clip – Youtube Viral  



Clip – Ý tưởng, mục đích 

 Ý tưởng: 

 Clip 2 phút mang tên: Hành trình ánh sáng 

 Nội dung: kể về hành trình của một cậu bé khiếm thị, từ một người tự 

ti, cô lập với thế giới, trở thành một cậu bé năng động, vui tươi và đầy 

tài năng… trở về hoà nhập với cộng đồng. Tri thức và các kỹ năng 

sống chính là chìa khoá thay đổi số phận cậu bé. 

 Hiệu ứng: âm thanh, giọng nói và màn đêm sau đó chuyển sáng dần, 

sáng dần… 

 Mục đích: 

 Tạo hiệu ứng trong cộng đồng và dấy lên phong trào quan tâm đến 

người khuyết tật 

 Giới thiệu về MATA và kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng 



Kịch bản Clip 1 

Cảnh Hình ảnh Nhân vật Âm thanh/Chèn chữ Thời lượng 

1 Màn hình tối (Mẹ, con, cô giáo 

ở MATA) 

Tiếng bước chân, tiếng mẹ gửi gắm, 

tiếng con nít khóc, cô giáo dỗ dành…) 

20 giây 

2 Màn hình tối Con – thiếu nhi, 

cô giáo, bạn bè 

-Con từ chối học tập, các cuộc vui 

-Bạn bè chia sẻ 

-Cô giáo động viên 

30 giây 

3 Màn hình xám Con – thiếu niên -Biết đọc, biết vi tính, biết chơi guitar 

-Giúp đỡ bạn bè 

30 giây 

4 Màn hình rõ 

hình ảnh 

Con – thanh niên -Học đại học 

-Dạy guitar 

-Trở về hoà nhập cộng đồng 

30 giây 

5 Chạy chữ - Nhạc không lời 

- Chữ: 900.000 người khiếm thị khác ở 

Việt Nam không được may mắn như 

cậu bé này. Một hành động nhỏ của 

bạn có thể thay đổi cuộc đời họ. 

- Bạn có thể giúp đỡ MATA và trẻ khiếm 

thị bằng cách chia sẻ nội dung này với 

bạn bè, đồng nghiệp trở thành tình 

nguyện viên, nhà tài trợ cho MATA 

 

8 giây 

6 Chạy chữ HÀNH TRÌNH ÁNH SÁNG 2 giây 



Kịch bản Clip 2 

Cảnh Hình ảnh Âm thanh 
Thời 

lượng 

1 

Cảnh vật rực rỡ, 

Mặt trời, cây cối, 

hoa lá… 

Tiếng chim chóc, thác nước…Thiên nhiên thật tươi đẹp… 

Bỗng chốc tất cả biến mất… 
8 giây 

2 Màn hình tối Tiếng keeêtttttt tai nạn xe 2 giây 

3 Màn hình tối 

Tiếng người vợ: Anh cố lên, mọi thứ sẽ ổn. Không có ánh sáng không có nghĩa là mất 

tất cả… 

Tiếng người chồng: Anh không muốn sống nữa. Chỉ làm khổ em và con. Anh sống để 

làm gì, làm gì? 

Tiếng chén bát bị đỗ vỡ… 

30 giây 

4 Màn hình tối 

Tiếng người vợ: Anh ơi!  Anh có học cách làm quen với cuộc sống mới tại MATA và bắt 

đầu lại từ đầu… 

Tiếng người chồng: Ừh, anh sẽ cố! Anh không muốn làm khổ em và con  nữa… 

10 giây 

5 
Màn hình sáng 

Cảnh học tập 
Người chồng tích cực học cách làm quen với chữ nổi, dùng máy tính, dùng gậy… 30 giây 

6 

Màn hình sáng 

Người chồng trở 

về với gia đình 

Người chồng trở về trong bàn tay chào đón của vợ con. Giờ đây anh vẫn có thể tiếp tục 

công việc giảng dạy của mình 

20 giây 

 

7 Chạy chữ -   Nhạc không lời 

- Chữ: 900.000 người khiếm thị khác ở Việt Nam không được may mắn như thanh 

niên này. Một hành động nhỏ của bạn có thể thay đổi cuộc đời họ. 

- Bạn có thể giúp đỡ MATA và trẻ khiếm thị bằng cách chia sẻ nội dung này với bạn 

bè, đồng nghiệp trở thành tình nguyện viên, nhà tài trợ cho MATA 

8 giây 

8 Chạy chữ HÀNH TRÌNH ÁNH SÁNG 2 giây 



Thư điện tử 

Mục đích, ý nghĩa: 

 Giới thiệu trực tiếp về MATA 

 Khơi dậy sự quan tâm với cộng đồng, đặc biệt là 

những người khiếm thị 

 Kêu gọi quyên góp hỗ trợ 

 Người nhận: 2.000 email mở 

 Các chủ doanh nghiệp: ngân hàng, trung tâm thương 

mại… 

 Các tổ chức từ thiện trong nước và quốc tế 

 Các CLB tình nguyện viên, nhóm công tác xã hội 



Thư điện tử - Nội dung 

Concept: Hành trình ánh sáng +Lồng ghép thông điệp 

HÀNH TRÌNH ÁNH SÁNG 

Bạn có biết trên cả nước hiện có trên 1 triệu trẻ khiếm thị, 
trong số đó chỉ có 10% số trẻ được đến trường? Những 

trẻ còn lại phải sống trong màn đêm của tự ti và vô vọng? 

Cậu bé khiếm 
thị ngồi co ro 

trong bóng tối, 
gục đầu, quay 

lưng với mọi thứ 

Cậu bé chơi 
nhạc say mê và 

tự tin 

(backgroun là 
logo MATA) 

Cậu bé rạng rỡ 
trong ngày tốt 

nghiệp 

 

Tại MATA, chúng tôi dùng ánh sáng của tri thức, để soi rọi các em trên con 

đường hòa nhập với cộng đồng và trở thành những người có ích xã hội. 

Chỉ một hành động nhỏ của bạn, cũng có thể thay đổi số phận của một con 

người! 

Bạn có thể giúp đỡ MATA và trẻ khiếm thị bằng cách chia sẻ nội dung này với 

bạn bè, đồng nghiệp trở thành tình nguyện viên, nhà tài trợ cho MATA 

 



Kêu gọi trực tiếp 

 Chương trình: San sẻ yêu thương.  

 Cứ mỗi 500.000 đồng bạn hỗ trợ cho MATA, chúng 

tôi sẽ tặng 1 cây gậy cho người khiếm thị 

 Những cá nhân, tổ chức người khiếm thị có nhu cầu 

xin liên hệ với MATA 

 Hình thức:  

 Gặp gỡ, liên hệ trực tiếp với các chủ doanh nghiệp, 

ngân hàng, các tổ chức từ thiện, đội công tác xã hội 

các trường 

 Gửi thư về MATA và kêu gọi hỗ trợ 

 



Xác lập kỷ lục Guiness 

 Đề xuất cấp kỷ lục guiness Việt Nam để tăng độ nhận biết 

trên truyền thông và uy tín cho sản phẩm 

 

Kỷ lục 

“Nhà sáng chế gậy thông minh cho 

người khiếm thị đầu tiên tại  

Việt Nam” 



Các quỹ từ thiện 

 

Quỹ từ thiện cá nhân - tập thể: 

 

1. Mỹ Tâm Foundation : www.mytam.info 

2. CLB Từ Thiện Không Vụ Lợi : www.tuthien.vn 

3. Quỹ từ thiện dantri : www.dantri.com.vn 

4. Quỹ từ thiện 5giay : www.5giay.vn 

5. Thế giới từ thiện : www.thegioituthien.com 

6. Vì Cộng Đồng : http://www.vicongdong.vn/ 

7. Hoạt Động Từ Thiện : http://www.hoatdongtuthien.org/ 



Các tổ chức tình nguyện 

 Trung tâm công tác xã hội thanh niên TPHCM 

http://www.congtacxahoi.vn/vi-vn/trang-chu.aspx 

 CLB Tình Nguyên HOPE miền 

namhttp://hopevolunteerclubsouth.wordpress.com/ 

 CLB Tình Nguyện Ngàn Hạc Giấy www.nganhacgiay.net/ 

 

http://www.congtacxahoi.vn/vi-vn/trang-chu.aspx
http://www.congtacxahoi.vn/vi-vn/trang-chu.aspx
http://www.congtacxahoi.vn/vi-vn/trang-chu.aspx
http://www.congtacxahoi.vn/vi-vn/trang-chu.aspx
http://www.congtacxahoi.vn/vi-vn/trang-chu.aspx
http://hopevolunteerclubsouth.wordpress.com/


Lễ tri ân 

 Tổ chức: 20/11/2013 

Mục đích:  

 Tri ân các thầy cô giáo, tình nguyện viên ở MATA 

 Tri ân những nhà hảo tâm đã hỗ trợ, giúp đỡ 

 Nội dung: 

 Liên hoan ngọt: bánh kẹo, trái cây, nước ngọt 

 Biểu diễn văn nghệ: học viên tự dàn dựng 

 Sáng tác văn, thơ tặng các thầy cô… 



Lễ tri ân 



Tiến độ thực hiện 

ATL 

BTL 

Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 

Lễ tri ân 

Giai 

đoạn 

5 12 19 26 

Mạng xã hội facebook 

Youtube Viral –  
Sản xuất Clip 

KHỞI ĐỘNG TĂNG TỐC TỔNG KẾT 

2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Email marketing 
Thiết kế nội dung 

Kêu gọi trực tiếp 

Hệ thống nhận diện –  
In ấn 

Youtube Viral –  
Đăng tải clip 

Email marketing 
Gửi email 

Email marketing 
Gửi email 



Lượng giá truyền thông 

1. Mạng xã hội facebook: thu hút 5.000 like trong 3 tháng 

2. Clip – Youtube Viral: thu hút 3.000 lượt xem 

3. Thư điện tử: đảm bảo 2.000 email mở 

4. Kêu gọi trực tiếp: tiếp xúc với 100 công ty, nhà hảo tâm, câu 

lạc bộ tình nguyện 

5. Lễ tri ân: 30 khách mời tham gia 

 Tổng kết chương trình: 

 - Thu hút được nguồn tài trợ, bảo trợ 

 - Thu hút 20 tình nguyện viên thường xuyên 

 - Tặng 50 gậy cho người khiếm thị 

  



Nội dung trình bày 

1. Thông tin chung về MATA 

2. Sơ lược môi trường khiếm thị tại VN 

3. Chiến lược truyền thông 

5. Phát triển bộ nhận diện thương hiệu mới 

4. Các kênh truyền thông 



Phát triển logo mới 

LOGO CŨ LOGO MỚI 



Ý nghĩa logo mới 

Ý nghĩa về hình tượng: 

MATA: viết tắt của 

MÁI Ấm thiên ÂN 

 Chữ “A” được cách 

điệu thành ngôi sao 

 Những ngôi sao nhỏ 

là viết tắt của từ               

“T Â – Thiên Ân” (dấu 

hiệu của chữ braille) 

 



Ý nghĩa logo mới 

Ý nghĩa về hình tượng: 

 Hình tượng Ngôi sao: 

- Những ngôi sao luôn 

tỏa sáng trong bóng 

đêm 

- Những ngôi sao nhỏ 

hãy cứ cố gắng tỏa 

sáng, để một ngày có 

thể tự tin tỏa sáng 

mạnh mẽ hơn như 

ngôi sao lớn kia 

 



Ý nghĩa logo mới 

Ý nghĩa về màu sắc: 

- Màu tím: màu của mực tím 

học trò, màu của sáng tạo, 

trí tuệ, màu của giáo dục, 

mang một chút bí ẩn, nội 

tâm lãng mạn 

- Màu vàng: thể hiện sự lạc 

quan, ấm áp, hạnh phúc, 

vui vẻ. 

- Màu cam: thể hiện sự thân 

thiện, ấm áp, tự tin, ngọt 

ngào và rực rỡ. 

 



Bộ nhận diện 



Logo khắc nổi 





Bộ nhận diện 



Danh thiếp 



Giấy tiêu đề 

 



Phong bì thư 



Túi xách 



Ly sứ 



Bộ DVD 



Bằng khen cảm ơn  



Niêm mạc  đính trên sách và gậy 



Hộp đựng gậy 



Giấy biên nhận 

 



Áo thun và huy hiệu 

 



Nội dung tờ giới thiệu thông tin 



Nội dung tờ giới thiệu thông tin 



Nội dung tờ giới thiệu thông tin 



CHÂN THÀNH  

CÁM ƠN! 


