
Chương trình Truyền hình Độc quyền về 
Chăm sóc Sắc đẹp và Duy trì Tuổi thanh xuân  

                 Talkshow: HÀNH TRÌNH KHỎE VÀ ĐẸP 
                   (Phát sóng vào lúc 10h sáng thứ 5 hàng tuần) 



Rất nhiều thứ có thể 
khiến cho vẻ ngoài của 
bạn già hơn tuổi sinh 

học! 

• Ô nhiễm, khói bụi, hóa chất, sự biến động của môi trường 

• Lối sống, sinh hoạt 

• Sự thay đổi của cơ thể theo tuổi tác, thời gian 

• Thực phẩm và tất cả mọi thứ mà cơ thể hấp thu vào bên trong 



Sắc đẹp và sức khỏe từ xa xưa đã luôn là 
niềm khao khát của con người 

Làm sao biết: 
- Các xu hướng làm đẹp mới nhất 
- Các phương pháp hỗ trợ điều trị tiên tiến. 
- Những bí quyết làm đẹp riêng phù hợp mỗi cá thể, 

Những phương pháp giúp cơ thể khỏe mạnh phù hợp 
vào mỗi cơ thể và cơ địa khác nhau 

- Các chuyên gia hàng đầu có ý kiến gì về các sản 
phẩm/dịch vụ làm đẹp mới nổi/hot/xu hướng…? 



 Ghi nhớ thông tin qua các trò chơi tương 
tác 

 Cung cấp thông tin về chăm sóc sắc đẹp, 
chăm sóc sức khỏe cho cả nam và nữ, từ 
thanh niên đến U30, U40, U50  

 Ý kiến từ các chuyên gia hàng đầu về các 
sản phẩm/ dịch vụ chăm sóc sức khỏe,sắc 
đẹp  

 Trả lời những thắc mắc của khán giả 
chương trình cụ thể qua đường dây 
nóng/fanpage 

 Cập nhật những vấn đề về sức khỏe, sắc 
đẹp nóng hổi nhất, nổi cộm nhất được 
nhiều người quan tâm   

SƠ LƯỢC: TALKSHOW HÀNH TRÌNH  KHỎE VÀ ĐẸP 



- Nữ/nam độ tuổi 18-55   
- Chủ yếu ở thành thị 
- Quan tâm và chăm sóc đến vẻ đẹp bên ngoài 
- Có thể làm các công việc cần gặp khách hàng, ngoại giao…. 
- Thu nhập TB khá trở lên 



Cấu trúc chương trình 
(thời lượng: 15p) 

•Phóng sự nhân vật truyền 
cảm hứng trong đời 
thường/công việc/cuộc sống 

•Nhân vật có thể là KOL 

Phần 1 

• Chuyên gia nói về việc chăm 
sóc sức khỏe, sắc đẹp của 
nhân vật 

• Điều hướng về sp/dịch vụ hỗ 
trợ điều trị và làm đẹp 

• Trao đổi về các ưu nhược 
điểm của sp/dv 

Phần 2 • Kết talkshow 

• Hình ảnh nhân vật trước và sau 
khi sử dụng dịch vụ/sp 

• Hình ảnh so sánh 

Kết 

Talkshow:Hành trình Khỏe và Đẹp   



• Nhân vật truyền cảm hứng có thể là KOL/nghệ 
sỹ/cá nhân xuất sắc 

• Nội dung: Phóng sự thể hiện nhân vật truyền 
cảm hứng trong đời thường với cuộc sống, công 
việc, tình yêu v.v…với những nét thăng hoa và 
các dấu ấn riêng, cá tính riêng 

• Những thành tựu, danh hiệu, giải 
thưởng…Những thay đổi trước và sau 

• Thời lượng: 3p 

Phóng sự về nhân vật 
truyền cảm hứng 



Chuyên gia thảo luận 
về các phương thức hỗ 
trợ điều trị và làm đẹp 

- Chuyên gia chăm sóc sắc 
đẹp/thẩm mỹ/mỹ phẩm thảo luận  
về các cách chăm sóc sắc đẹp nói 
chung và việc chăm sóc sắc vóc 
của nhân vật gây cảm hứng với 
nhân vật tại trường quay 

- Trao đổi về các giải pháp chăm 
sóc sắc đẹp, ưu điểm nhược điểm 
liên quan đến sản phẩm/dịch vụ 

- Điều hướng về sản phẩm/dịch vụ 
làm đẹp 

- Thời lượng: 7 phút 



Điểm nhấn 
phần thảo 

luận   

Những phương thức chăm sóc sức khỏe và 
làm đẹp bền vững và tương hợp nhất với mỗi 
người 

Việc áp dụng hỗ trợ điều trị và cách chăm sóc 
làm đẹp duy trì sức khỏe và sắc đẹp một cách 
tự nhiên nhất, phù hợp với cơ địa và vẻ đẹp 
riêng biệt của mỗi cá thể 

Vẻ đẹp tự nhiên nhưng có nét cá tính riêng 
của mỗi người, vì mỗi người là một tác phẩm 
của tạo hóa, không ai giống ai hoàn toàn và 
cũng không ai hoàn hảo 

 Làm nổi bật bản sắc riêng 



Kết talkshow 

• Kết talkshow: hình ảnh nhân vật 
trước và sau khi sử dụng dịch 
vụ/sản phẩm – hình ảnh so sánh 

• Thời lượng: 2p 

• Điểm nhấn: 

Sự khác biệt mà dịch vụ/sản phẩm đã tạo ra 



Quyền lợi của khách hàng 
 

• Đại diện nhãn hàng được xuất hiện trong 
chương trình để nói về thành phần, công 
dụng, cách dung sản phẩm; những công nghệ 
ưu việt trong quá trình sản xuất… 

• Chuyên gia của NTT được xuất hiện làm 
chuyên  gia tư vấn của chương trình. 

• Được 01 TVC 30 giây quảng cáo trong 
chương trình 

• Được 01 Pannel 5 giây với giọng voice : ” ……. 
Hân hạnh đồng hành cùng chương trình” vào 
đầu và cuối chương trình. Trên toàn màn 
hình 

• Logo của NTT được xuất hiện 1 cách hợp lý 
trên Backdrop chương trình (bên cạnh). 

• Sản phẩm của NTT xuất hiện trong phóng sự 
nhân vật sẽ không bị che mờ mà sẽ được 
quay đủ hình trực tiếp  

• MC cảm ơn NTT vào đầu và cuối chương 
trình. 

 

 



MC dẫn chương trình 

• MC chuyên nghiệp, ứng biến tốt, kinh 
nghiệm truyền hình 

• Có cả MC nam nữ, nói giọng Nam Bắc 

• MC dẫn các chương trình với sản 
phẩm cho người lớn, trẻ em, mẹ và 
bé, người già…. 



LIÊN HỆ TÀI TRỢ  
• Công Ty TNHH Zatoha Việt Nam 

• P904 CC Đông Hưng 1, Đường DN10, P 
Tân Hưng Thuận, Q12, TP Hồ Chí Minh 

• MST: 0314037258 

• Lê Tuyết: 0916 957 905 – 0886 121 102 

 

Link tham khảo chương trình: 
https://www.youtube.com/channel/UCmj86emQ0AeS4N4a
y2O2pGg?view_as=subscriber 

https://www.youtube.com/channel/UCmj86emQ0AeS4N4ay2O2pGg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCmj86emQ0AeS4N4ay2O2pGg?view_as=subscriber

