
    

 Kính gửi các bạn đồng nghiệp tại Shell Việt Nam/Dear my valued colleagues at Shell Vietnam 
 
V/v:  Tài trợ phát sóng vòng loại FIFA World Cup 2022 trên kênh truyền hình FPT 
V/v: Sponsor to broadcast 2022 FIFA World Cup qualifier on FPT TV channel 
 
Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến các bạn đồng nghiệp cùng gia đình. /First of all, I would like to send 
my greetings and best wishes to you and your families. 
 
Như đã thông tin đến các bạn, trong hành trình tăng cường nhận diện thương hiệu, Shell Advance vinh dự là nhà tài trợ phát 
sóng cho 3 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại FIFA World Cup 2022 trên kênh truyền hình & các nền tảng kĩ thuật 
số của FPT./As informed to you, in the journey to increase brand awareness, Shell Advance is honored to be the broadcast sponsor 
for 3 matches of the Vietnamese team in the FIFA World Cup 2022 qualifiers on FPT’s TV channels and other digital platforms. 
 
Hai trận đầu tiên của tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia và Australia đã diễn ra tốt đẹp cùng với hình ảnh Shell Advance được 
phổ biến rộng rãi. Các hình thức quảng cáo đa dạng cùng đại sứ thương hiệu là thủ thành Đặng Văn Lâm đã tiếp cận đến hơn 
55.9 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, Shell cũng đã chạy những bài post giới thiệu trên Facebook, tiếp cận hơn 2.5 triệu người 
và nhận được phản hồi rất tích cực từ các fan theo dõi trang Facebook Shell Việt Nam với tổng cộng hơn 3000 tương tác./ 
The first 2 matches of the Vietnamese team against Saudi Arabia and Australia went well with the image of Shell Advance being 
widely disseminated. Various forms of advertising, together with brand ambassador, goalkeeper Dang Van Lam, have reached 
more than 55.9 million views. In addition, Shell has also run posts on Facebook, reaching more than 2.5 million people and 
received very positive feedbacks from fans following Shell Vietnam Facebook page with a total of more than 3.000 interactions. 
   

          
 
Trận đấu thứ ba mà Shell tham gia tài trợ sẽ được diễn ra vào 00h00, Ngày 8/10, Thứ Sáu giữa đội tuyển Việt Nam và 
Trung Quốc./ The 3rd match that Shell participates in sponsoring will be held at 00h00 October 8th, Friday between the 
Vietnamsese team and China. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Xin đừng bỏ lỡ. Hãy cùng đón xem và cổ cũ cho tuyển Việt Nam và cho Shell Advance một cách cuồng nhiệt nhất! /Please don’t 
miss. Let’s watch and cheer for Vietnam and Shell Advance in the most passionate way! 

 

CÙNG SHELL ADVANCE  

VÒNG 3 FIFA WORLD CUP 2022  

HÃY ĐÓN XEM  

TRÊN TRUYỀN HÌNH FPT  

Các kênh truyền hình và  
nền tảng xem trực tiếp 

Cách xem/ Cài đặt 

Trực tiếp trên Truyền hình FPT 
Trực tiếp trên FPT Play 

(Platform Connected TV: Smart 
TV, Box FPT Play) 

• TV có lắp truyền hình FPT 

• TV có phần mềm FPT Play 
(TV đời cũ có lắp thêm Box FPT Play) 

Xem trực tiếp trên Website • Xem trực tiếp trên https://fptplay.vn/  

Xem trên điện thoại/ Máy tính bảng 
bằng Phần mềm FPT Play 

• Cài đặt FPT Play từ AppStore hoặc CH Play 

Xem trực tiếp trên các trang 
Facebook ủy quyền 

1. FPT Truyền Hình 
2. PFT Play 
3. Giấc Mơ Vô Địch 
4. Tuyền Văn Hóa 
5. Đỗ Kim Phúc 

Xem trực tiếp trên Facebook: 
 
https://www.facebook.com/truyenhinhfpt 
https://www.facebook.com/fptplay 
https://www.facebook.com/FPTbongdaviet 
https://www.facebook.com/TuyenVanHoaOfficial 
https://www.facebook.com/DoKimPhucVN 

 

https://www.facebook.com/ShellVietNam/photos/a.426097472116223/651326019593366
https://fptplay.vn/
https://www.facebook.com/truyenhinhfpt
https://www.facebook.com/fptplay
https://www.facebook.com/FPTbongdaviet
https://www.facebook.com/TuyenVanHoaOfficial
https://www.facebook.com/DoKimPhucVN


 
Best regards and thanks, 

 

 
 
Dang Thi Kim Hoan/ Country Marketing Manager 
 
 

   
 


