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Năm 2021 là năm thứ mười bốn, bộ Ấn 
phẩm “Hồ sơ 500 doanh nghiệp lớn nhất 
Việt Nam” được Công ty Cổ phần Báo cáo 
Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối 
hợp với Báo VietNamNet phát hành. Được 
xây dựng theo chuẩn mực quốc tế về Hồ sơ 
kinh doanh và đầu tư, Ấn phẩm phiên bản 
2021 bao gồm hồ sơ về các doanh nghiệp 
lớn nhất Việt Nam trong hai bảng xếp hạng 
VNR500: 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam về doanh thu và 500 Doanh nghệp tư 
nhân lớn nhất Việt Nam về doanh thu.

Kế thừa những điểm mạnh trong 13 lần phát 
hành trước đây, Ấn phẩm “Hồ sơ 500 
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” phiên bản 
2021 sẽ tiếp tục là cẩm nang giúp các 
doanh nghiệp và nhà đầu tư tra cứu những 
thông tin quan trọng phục vụ các hoạt động  
marketing, đầu tư, mở rộng thị trường. Với 
bộ khung đã được định hình và được cộng 
đồng doanh nghiệp và doanh nhân đánh 
giá cao trong 13 năm qua, phiên bản năm 
2021 được xây dựng dựa trên các thông tin 
từ bộ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp từ các 
điều tra của Vietnam Report trong hai năm 
2019, 2020. Trong đó:

    Giới thiệu các thông tin cập nhật và chi tiết của doanh 

nghiệp, bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, số 

fax, email, website và Ban lãnh đạo doanh nghiệp. Bên cạnh 

đó, ấn phẩm cũng cung cấp các thông tin về năm thành lập, 

vốn điều lệ và tình trạng niêm yết như là những thông tin bổ 

sung cho những đối tác quan tâm tới doanh nghiệp. Các thông 

tin trên sẽ được cập nhật liên tục tới thời điểm gần nhất tạo 

thuận lợi cho việc tra cứu và liên hệ của các đối tác quan tâm.

Giới thiệu những dòng sản phẩm chính có đóng góp đáng kể 

vào doanh thu của doanh nghiệp từ năm 2019 đến nay và các 

thông tin về thị trường chính của doanh nghiệp.

   Cung cấp các thông tin về Tổng tài sản, Nguồn vốn chủ sở 

hữu, Tổng Doanh thu và Số lượng lao động của doanh nghiệp. 

Các thông tin này được cung cấp dưới dạng các khoảng dữ liệu 

và được trích lọc từ Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của Vietnam 

Report nhằm giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể đánh 

giá một cách tổng quan về quy mô và “sức mạnh” của doanh 

nghiệp trên thị trường.

Phân tích và so sánh vị thế của doanh nghiệp trong ngành trực 

thuộc sử dụng phương pháp Bench marking. Vị thế của doanh 

nghiệp trong ngành sẽ được đánh giá dựa trên các chỉ số về 

hoạt động tài chính của từng doanh nghiệp so với chỉ số toàn 

ngành sử dụng các nguồn dữ liệu tin cậy kết hợp với nghiên 

cứu sâu của Nhóm nghiên cứu Vietnam Report. Cùng với những 

dữ kiện trong Phần Quy mô và Hoạt động SXKD, những thông 

số trong mục Vị thế doanh nghiệp sẽ là một nguồn tham khảo 

đáng tin cậy cho các đối tác trong khi hoạch định chiến lược 

kinh doanh và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Bên cạnh 4 phần chính trên, nhóm nghiên cứu cũng có những 

đánh giá và nhận định khách quan về thị trường, thị phần, sản 

phẩm của các doanh nghiệp trên cơ sở những dữ kiện hiện có 

và cập nhật nhất về các doanh nghiệp. 

GIỚI THIỆU ẤN PHẨM 
“HỒ SƠ 500 DOANH 
NGHIỆP LỚN NHẤT 

VIỆT NAM” 
PHIÊN BẢN 2021



TÀI TRỢ VÀ QUẢNG CÁO TRÊN BỘ ẤN PHẨM
“HỒ SƠ 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM”

Tên và Logo của nhà tài trợ được đăng trên trang bìa ấn phẩm tại vị trí trang trọng.
Được in Logo của nhà tài trợ trên đầu các trang nội dung số lẻ của ấn phẩm.
Được đăng miễn phí 01 trang thông tin cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.
Được đăng 01 bài viết giới thiệu về doanh nghiệp hoặc hình ảnh với diện tích một trang A4 
trong ấn phẩm Hồ sơ Doanh nghiệp.
Được đăng 01 bài viết doanh nghiệp tự giới thiệu trên Báo VietNamNet (tại mục Thị trường tiêu dùng) 
Được tặng 02 cuốn ấn phẩm Hồ sơ Doanh nghiệp khi xuất bản.
Được nhắc tên trong các thông cáo báo chí trước thời điểm phát hành.

THÔNG TIN DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ
Mức phí: 65 triệu đồng/ 01 đơn vị tài trợ 

BIỂU PHÍ ĐĂNG BÀI VÀ QUẢNG CÁO

Ấn phẩm Hồ sơ 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam chỉ dành 20 bài giới thiệu và 35 trang quảng cáo.

Ưu tiên cho những Doanh nghiệp đăng ký trước.

Tài trợ độc quyền: 300 TRIỆU ĐỒNG  Xin liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức 
để được biết thêm chi tiết, trước ngày 29/04/2021

Mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
(*) Doanh nghiệp Hội viên chương trình VNR500 sẽ được miễn phí 01 trang thông tin dữ liệu cơ sở doanh nghiệp trên Ấn phẩm
(**) Trang đầu lĩnh vực/phân ngành: Vị trí đăng tại đầu các lĩnh vực/phân ngành
(***) Trang đặc biệt: Vị trí đăng sau Phần Mở đầu và trước phần Mục lục tra cứu

Khuyến mại 
- Giảm 10% cho các doanh nghiệp hội viên chương trình VNR500
- Giảm 5% cho các doanh nghiệp khác đăng ký tham gia trước ngày 15/05/2021.
Doanh nghiệp tham gia được tặng ấn phẩm 
Doanh nghiệp có nhu cầu có thể đăng ký mua thêm ấn phẩm với Ban biên tập.
Thông tin và maquette sẽ do doanh nghiệp cung cấp hoặc có thể do Ban biên tập biên soạn  theo mẫu chung 
và được Doanh nghiệp duyệt trước khi xuất bản. Hạn chót nhận thông tin đăng ký và maquette quảng cáo 
của doanh nghiệp trước ngày 30/05/2021. 

Loại hình giới thiệu

65 triệu

Biểu phí trên Ấn phẩm (A4) 
Mức phí 
(VNĐ)

Lựa chọn 
của DN

Tài trợ

Tài trợ độc quyền

Trang thông tin Trang thông tin dữ liệu cơ sở về doanh nghiệp (*) 10 triệu

300 triệu

14 triệu

24 triệu

30 triệu

36 triệu

32 triệu

40 triệu

50 triệu

Trang đầu lĩnh vực/
phân ngành**

Trang đặc biệt*** 

Trang bìa

500 chữ và 6 hình ảnh
+ 01 trang thông tin dữ liệu cơ sở về doanh nghiệp

600 chữ và 8 hình ảnh
+ 01 trang thông tin dữ liệu cơ sở về doanh nghiệp

800 chữ và 10 hình ảnh
+ 01 trang thông tin dữ liệu cơ sở về doanh nghiệp

800 chữ và 10 hình ảnh
+ 01 trang thông tin dữ liệu cơ sở về doanh nghiệp

800 chữ và 10 hình ảnh
+ 01 trang thông tin dữ liệu cơ sở về doanh nghiệp

1.000 chữ và 10 hình ảnh
+ 01 trang thông tin dữ liệu cơ sở về doanh nghiệp

1.000 chữ và 10 hình ảnh
+ 01 trang thông tin dữ liệu cơ sở về doanh nghiệp

1/ 2 trang

1  trang

Đặc biệt

Trang áp Bìa 2

Trang áp Bìa 3

Trang Bìa 3

Trang Bìa 2 



PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tên doanh nghiệp: ........................................................................... Mã số thuế: ........................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................................ Fax: ..................................................................................................

Email...............................................................Website: ...............................................................................................

Người đại diện pháp luật: ............................................................................................................................................

Chức vụ: ............................. Mobile: ..................................... Email: ............................................................................

Đại diện liên lạc với Ban tổ chức: ..................................................................................................................................

Chức vụ: ............................. Mobile: ...................................... Email: ...........................................................................

Ngành nghề kinh doanh chính: .....................................................................................................................................

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP:

Doanh nghiệp tham gia Tài trợ và Quảng cáo vui lòng đánh dấu vào ô lựa chọn      ở bảng dưới: 
II. DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA

Mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
(*) Doanh nghiệp Hội viên chương trình VNR500 sẽ được miễn phí 01 trang thông tin dữ liệu cơ sở doanh nghiệp trên Ấn phẩm
(**) Trang đầu lĩnh vực/phân ngành: Vị trí đăng tại đầu các lĩnh vực/phân ngành
(***) Trang đặc biệt: Vị trí đăng sau Phần Mở đầu và trước phần Mục lục tra cứu

       Đăng ký mua ấn phẩm /  Số lượng: ...............
Giá bán: 3.000.000 VNĐ/1 cuốn ấn phẩm
Giá bán trên đã bao gồm 5% VAT và phí vận chuyển trong nước
(Thành viên chương trình VNR500 miễn phí 01 bộ)
Chúng tôi đồng ý tham gia chương trình trên và sẵn sàng cung cấp thông tin để phục vụ cho
hoạt động quảng bá thương hiệu Doanh nghiệp.

 .………., ngày …..tháng……năm 2021
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

BAN BIÊN TẬP ẤN PHẨM  
Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report)
Văn phòng giao dịch: Phòng 205, Tầng 2 – Biệt thự E, số 3 phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Tel: 024. 35160138      Fax: 024. 35140805      Hotline: 0904 766 410 (Ms. Phương)
Email: info@vietnamreport.net
Website:  www.vietnamreport.net.vn    *    www.vnr500.com.vn
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Lãnh đạo cộng đồng các doanh nghiệp lớn và xuất sắc nhất Việt Nam

Các tổ chức, công ty tư vấn hàng đầu trên thế giới như McKinsey & Company, EuroMoney Institutional Investor PLC (Đại diện ISI tại Vietnam), IBM 
Vietnam, Oracle Vietnam, Cisco, Ernst & Young Việt Nam, Công ty luật JW Law (Korea), Toshin Nhật, Renoir Group (Pháp), Corr Analytics Inc 
(Hoa Kỳ), Ambrosia Singapore, GFK, Ricod, Taylor Nelson Sotres Vietnam, Dun & Bradstreet...

Các đại sứ Quán và văn phòng xúc tiến thương mại nước ngoài đặt tại Việt Nam: Đại sứ quán Romania, Germany, Hungary, China, UK, Malaysia, 
Tổng Lãnh sự quán Singapore, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, Tổng Lãnh sự quán Canada, Phòng Thương mại Đại sứ quán Pháp; Văn phòng Cục 
Xúc tiến đầu tư và Thương mại vùng Flanders (Đại Sứ Quán Vương Quốc Bỉ), Jetro, Eurocharm…

Các ngân hàng và quỹ đầu tư trong và ngoài nước tại Việt Nam: Ngân hàng Citi Bank, Ngân hàng HSBC Việt Nam, Ngân hàng Mizuho, Ngân 
hàng The Bank of Tokyo, Ngân hàng ANZ, Ngân hàng Deutsche Bank AG Chi Nhánh TP.HCM, Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng 
Hợp tác Nhật Bản (JBIC) Quỹ đầu tư Mekong Capital, Ngân hàng Quốc gia Kuwait, Tập đoàn tài chính Chinese Bank Corporation, Ngân hàng 
Hongleong Bank, Chứng khoán Sài Gòn SSI, AIA Vietnam, Manulife Vietnam, Tập đoàn Masan Group…

GS THOMAS PATTERSON

NHẬN ĐỊNH CỦA CÁC CHUYÊN GIA

ĐẠI HỌC HARVARD

BÀ PHẠM CHI LAN
CHUYÊN GIA KINH TẾ

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ẤN PHẨM VNR500

“VNR500 sẽ thành nguồn tư liệu tham khảo cho giới nghiên cứu và hoạch định chính sách để nhìn bức 
tranh thực của nền kinh tế qua sức khỏe của từng DN, để cân nhắc đầu tư và chi tiêu đồng vốn đầu tư, 
từ ngân sách cũng như các nguồn khác”.

“Nếu tôi là một nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm thông tin để đầu tư thì những thông tin xếp 
hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam như thế này rất có giá trị trong việc xem xét ra quyết định 
đầu tư”


