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Kinh girl : Sa Thong Tin va Truyen Thong Khanh Hoa

DUQcW dong )'. cho phep cua Sa Thong Tin va Truyen Thong Khanh Hoa. Cong ty C6 phan Sach

Alpha - Chi nhanh Thanh Ph6 H6 Chi Minh thuc hien chuong trinh "HQi Sach Tai Thanh ph6 Nha Trang"

voi mong muon phat tri~n va Ian toa van hoa doc rong rai hon d~n voi Thanh ph6 Nha Trang, Tinh Khanh

Hoa.

Kinh d~ nghj SI" giup do' tu Sa Thong Tin va Truyen Thong Khanh Hoa va cac dun vi truyen thong,

bao dai tai Thanh pho Nha Trang, Tinh Khanh Hoa cung ph6i hop h6 tro quang ba SI! kien nhu sau:

I. H6.trQ' dang tai thong tin v€ chuong trinh HQi Sach Thanh ph6 Nha Trang tren cac phirong tien

truyen thong cua CO' quan, dun vi, d~ ngiroi dan dang sinh s6ng va lam viec tai Thanh ph6 Nha

Trang d~n tham gia .

2. Truyen tai thong tin d~n voi cac CO' quan. don vi bao chi dia phuong v€ chuong trinh HQi Sach

s~p di~n ra (tir ngay diro'c cAp phep d~n h~t ngay 10/3/2019). Trong do, chu trong v€ :

Dia di~m, thoi gian, t6 chirc HQi Sach

Cac chuong trinh khuyen mai va qua tang

Cong ty C6 phan Sach Alpha - Chi nhanh Thanh ph6 H6 Chi Minh r~t mong nhan diroc SI! quan

lam va h6 tro cua SO'Thong Tin va Truy€n Thong Khanh Hoa cung voi cac co quan, dun vi truyen thong

bao dai.

Tran trong earn on .I.

I oi nhan : PHO GIAM DOC CHI NHANH

- Nhu tren
- Luu: YT



  
 

HỘI SÁCH TP NHA TRANG 

Hội sách Nha Trang do Alpha Books lần đầu tiên tổ chức tại Nha Trang với sự đồng hành của hơn 

10 đơn vị xuất bản và phát hành sẽ diễn ra từ ngày 06/03/2019 đến ngày 10/03/2019 tại Siêu thị 

LOTTE Mart Nha Trang (số 58 Đường 23/10, Phương sơn, Nha Trang, Khánh Hòa). 

Với mục tiêu mong muốn của Hội sách nhằm phát triển và lan tỏa văn hoá đọc rộng rãi hơn đến 

với mọi người đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa. 

Bạn đọc đến với hội sách có thể tìm được ấn phẩm của rất nhiều nhà phát hành sách trong nước 

như: Alphabooks, OmegaPlus+, Sống, ETS, NXB Trẻ, Nhã Nam, First News, Mc Books, Minh 

Long, Đinh Tị, Thái Hà, Sài Gòn Books, .v.v.  Hội sách tập trung nhiều tựa sách kinh tế, xã hội, 

kinh doanh, startup, sách học làm người; các sách về kỹ năng dành cho các bạn trẻ; các sách nuôi 

dạy con; sách thiếu nhi dành cho phụ huynh và các bé.  

Tại Hội sách Nha Trang 2019, Alpha Books sẽ gửi đến độc giả những quyển sách vừa ra mắt như: 

Colombus, Cuộc đời bất tử của Hernietta Lacks, Thương lượng không nhân nhượng, Da thịt 

trong cuộc chơi, Du học không đồng, Cẩm nang crum, Hệ mặt trời ở đâu ?, Taj Mahal ở đâu? ….. 
cùng hàng nghìn tựa sách hấp dẫn khác, phù hợp với mọi lứa tuổi và thị hiếu đọc. 

Tất cả sách đều được giảm từ 25% đến 50% và cùng rất nhiều quyển sách được bán đồng giá từ 

10.000đ đến 50.000đ ngoài ra chương trình còn có những phần quà dành tặng độc giả khi mua 

sách như sách Disney, sổ Sách và bạn trẻ… 

Hội sách còn là dịp hay để độc giả tìm kiếm cho mình những cuốn sách yêu thích với mức giá ưu 

đãi. 

Hội sách mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, kéo dài từ 06/03/2019 đến ngày 10/03/2019. 

Thông tin liên hệ: 

Bùi Nam Phong  

Chức vụ: Nhân Viên Truyền Thông Hội Sách 

ĐT: 0974.115.589 
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