MEDIA CLIPPING "40 NĂM VINAMILK"
Nguồn: www.makeitnoise.com | Tài liệu mang tính tham khảo

TT Thời gian Góc độ khai thác
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09-Aug
3

Tên báo

Tiêu đề

Địa chỉ

VnExpress

Hành trình 40 năm của sữa đặc ông
Thọ

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/hanhtrinh-40-nam-cua-sua-dac-ong-tho-3449482.html

Sữa đặc ông Thọ và hành trình 40
năm

http://laodongthudo.vn/sua-dac-ong-tho-va-hanh-trinh-40-nam41010.html

Sản phẩm sữa nội xuất ngoại

http://www.sggp.org.vn/phattrienbenvung/2016/8/430000/

Lao động thủ
Các sản phẩm lâu đô
đời của Vinamilk
(Sữa đặc)
Sài Gòn giải
phóng

4

Công an Nhân
dân

Vinamilk đẩy mạnh xuất khẩu sữa
đặc

http://cand.com.vn/doanh-nghiep/Vinamilk-day-manh-xuatkhau-sua-dac-403570/

5

Tuổi trẻ

Rạng rỡ Vươn cao Việt Nam

http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20160811/rang-ro-vuoncao-viet-nam/1152790.html

6

Soha

MV Vươn cao Việt Nam gây sốt cộng
đồng mạng

http://soha.vn/mv-vuon-cao-viet-nam-gay-sot-cong-dong-mang20160818183930968.htm

7

Dân Trí

MV Vươn cao Việt Nam đã vượt mốc
hơn 12 triệu lượt xem

http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/mv-vuon-cao-viet-nam-davuot-moc-hon-12-trieu-luot-xem-20160813112708572.htm

8

Zing news

MV Vươn cao Việt Nam đã vượt mốc
hơn 12 triệu lượt xem

http://news.zing.vn/mv-vuon-cao-viet-nam-vuot-moc-hon-12trieu-luot-xem-post672928.html

11-Aug

MV "Vinamilk 40
năm - Vươn cao
Việt Nam"

Zing news

MV Vươn cao Việt Nam thu hút cộng
đồng mạng

http://news.zing.vn/mv-vuon-cao-viet-nam-thu-hut-cong-dongmang-post674034.html

24h

MV Vươn cao Việt Nam đã vượt mốc
hơn 12 triệu lượt xem

http://www.24h.com.vn/tin-tuc-ca-nhac/mv-vuon-cao-viet-namda-vuot-moc-hon-12-trieu-luot-xem-c681a810814.html

11

Soha

Clip xúc động Vươn cao Việt Nam hút http://soha.vn/clip-xuc-dong-vuon-cao-viet-nam-hut-hang-trieuhàng triệu lượt người xem
luot-nguoi-xem-20160809220237416.htm

12

The Saigon
Times

Clip xúc động Vươn cao Việt Nam hút http://www.thesaigontimes.vn/150005/MV-Vuon-cao-Viet-Namhàng triệu lượt người xem
da-vuot-moc-hon-12-trieu-luot-xem.html

13

VNEconomy

MV Vươn cao Việt Nam đã vượt mốc
hơn 12 triệu lượt xem

http://vneconomy.vn/chuyen-dong/mv-vuon-cao-viet-nam-davuot-moc-hon-12-trieu-luot-xem-20160811093827122.htm

14

Đời sống pháp MV Vươn cao Việt Nam đã vượt mốc
luật
hơn 12 triệu lượt xem

http://www.doisongphapluat.com/doi-song/mv-vuon-cao-vietnam-da-vuot-moc-hon-12-trieu-luot-xem-a157459.html

15

VnExpress

Giấc mơ toàn cầu hóa thương hiệu
của Vinamilk

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/giac-motoan-cau-hoa-thuong-hieu-cua-vinamilk-3447877.html

16

Báo Vĩnh Long

Giấc mơ toàn cầu hóa thương hiệu
của Vinamilk

http://www.baovinhlong.com.vn/kinh-te/201608/giac-mo-toancau-hoa-thuong-hieu-cua-vinamilk-2725325/#.V7sfjR-g-jw

17

Phụ nữ Việt
Nam

Giấc mơ toàn cầu hóa thương hiệu
của Vinamilk

http://phunuvietnam.vn/mua-ban/giac-mo-toan-cau-hoathuong-hieu-cua-vinamilk-post14811.html

18

The Saigon
Times

Giấc mơ toàn cầu hóa thương hiệu
của Vinamilk

http://www.thesaigontimes.vn/150111/Giac-mo-toan-cau-hoathuong-hieu-cua-Vinamilk.html

19

VnExpress

Chuyến xuất ngoại đầu tiên của
Vinamilk

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/chuyenxuat-ngoai-dau-tien-cua-vinamilk-3451216.html

9
11-Aug
10

15-Aug

MV "Vinamilk 40
năm - Vươn cao
Việt Nam"

20

Sài Gòn giải
phóng

15-Aug

Giấc mơ toàn cầu hóa thương hiệu
của Vinamilk

http://www.sggp.org.vn/phattrienbenvung/2016/8/431028/

21

Thời báo ngân Giấc mơ toàn cầu hóa thương hiệu
hàng
của Vinamilk

22

Vietnamnet

Vinamilk và giấc mơ toàn cầu hóa
Thương hiệu

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/321310/vinamilk-va-giacmo-toan-cau-hoa-thuong-hieu.html

23

Dân Trí

Giấc mơ toàn cầu hóa thương hiệu
của Vinamilk

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/giac-mo-toan-cau-hoa-thuonghieu-cua-vinamilk-20160817071413295.htm

Tiền Phong

Giấc mơ toàn cầu hóa thương hiệu
của Vinamilk

http://www.tienphong.vn/Kinh-Te-Doanh-Nghiep/giac-mo-toancau-hoa-thuong-hieu-cua-vinamilk-1038886.tpo

25

Soha

Nội lực phải mạnh mới ra biển lớn

http://soha.vn/noi-luc-phai-manh-moi-ra-bien-lon20160821225517601.htm

26

Báo Đầu tư

Vinamilk đưa sản phẩm Việt vào "bản http://baodautu.vn/vinamilk-dua-san-pham-viet-vao-ban-dođồ sữa" thế giới
sua-the-gioi-d50293.html

27

Soha.vn

40 năm, sữa Vinamilk xuất đi 43
nước

http://soha.vn/40-nam-sua-vinamilk-xuat-di-43-nuoc20160828184209504.htm

28

VNEcomony

41 năm, sữa Vinamilk xuất đi 43
nước

http://vneconomy.vn/thi-truong/40-nam-sua-vinamilk-xuat-di43-nuoc-20160825023132306.htm

29

Kiến thức

42 năm, sữa Vinamilk xuất đi 43
nước

http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/vinamilk-voi-ky-tich-xuatkhau-di-43-nuoc-tren-the-gioi-732361.html

Kênh 14.vn

43 năm, sữa Vinamilk xuất đi 43
nước

http://kenh14.vn/thuong-hieu-sua-viet-40-nam-voi-ky-tich-xuatkhau-di-43-nuoc-tren-the-gioi-20160826140449129.chn

Vinamilk vươn
tầm Quốc tế

24

http://thoibaonganhang.vn/giac-mo-toan-cau-hoa-thuong-hieucua-vinamilk-52304.html

25-Aug
30

25-Aug

31

Vietnamplus

44 năm, sữa Vinamilk xuất đi 43
nước

http://www.vietnamplus.vn/thuong-hieu-sua-viet-voi-ky-tichxuat-khau-di-43-nuoc-tren-the-gioi/402718.vnp

32

Eva

45 năm, sữa Vinamilk xuất đi 43
nước

http://eva.vn/tin-tuc-thi-truong/thuong-hieu-sua-viet-40-namvoi-ky-tich-xuat-khau-di-43-nuoc-tren-the-gioic295a279001.html

33

VTV

Vinamilk xuất khẩu đến 46 nước trên
http://vtv4.vtv.vn/videodetail/29094
Thế giới

34

VnExpress

Con đường đến với doanh thu tỷ USD http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/concủa Vinamilk
duong-den-voi-doanh-thu-ty-usd-cua-vinamilk-3454551.html

35

VnExpress

3 năm liên tiếp Vinamilk được Nikkei http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/3-namvinh danh
lien-tiep-vinamilk-duoc-nikkei-vinh-danh-3424748.html

36

Vietnamnet

Thế giới di động và Vinamilk lại tạo
ra hàng loạt triệu phú

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/322475/thegioi-di-dong-va-vinamilk-lai-tao-ra-hang-loat-trieu-phu.html

37

Café F

Cổ phiếu Vinamilk tăng mạnh vừa
bán hết đầu tư SCIC lại muốn mua
vào

http://cafef.vn/co-phieu-vinamilk-tang-manh-vua-ban-het-dautu-scic-lai-muon-mua-vao-20160818222434133.chn

Vinamilk và nước cờ đầu tư nghìn tỷ

http://baobaovephapluat.vn/kinh-te-do-thi/doanh-nhan-doanhnghiep/201608/vinamilk-va-nuoc-co-dau-tu-nghin-ty-2506224/

15-Aug
38

Vinamilk thành
công trong kinh
doanh
Bảo vệ pháp
luật

39

CafeF

40

VTV

41

VTV

http://cafef.vn/big-story/big-story-vinamilk-chi-co-mot-trendoi-2016081710063915.chn
https://news.vietstar.net/thoi-su-bao-dien-tuCận cảnh dây chuyền sản xuất của
vtv/video/57aead8d6803fadf2f8b476b-can-canh-day-chuyen“siêu nhà máy” sữa hiện đại của
san-xuat-cua-sieu-nha-may-sua-hien-dai-cua-vinamilk-vtvnewsVinamilk
vinamilk-sua.html
https://news.vietstar.net/thoi-su-bao-dien-tuĐột nhập trang trại bò sữa đạt chuẩn
vtv/video/57b150966803fa69458b47a9-dot-nhap-trang-trai-boQuốc tế của Vinamilk
sua-dat-chuan-quoc-te-cua-vinamilk.html
Vinamilk: Chỉ có một trên đời

42

Công An

http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/thuong-hieuVinamilk 40 năm nuôi dưỡng ước mơ
viet/vinamilk-40-nam-nuoi-duong-uoc-mo-vuon-cao-vietvươn cao Việt Nam
nam_24810.html

43

The Saigon
Times

Hành trình 40 năm giấc mơ sữa Việt

44

Vinamplus

Vinamilk kỷ niệm 40 năm ra đời nhận http://www.vietnamplus.vn/vinamilk-ky-niem-40-nam-ra-doihuân chương độc lập,
nhan-huan-chuong-doc-lap/402073.vnp

45

Hà Nội mới

Vinamilk kỷ niệm 40 năm thành lập http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thuong-hieuđón nhận huân chương độc lập hạng DN/845341/vinamilk-ky-niem-40-nam-thanh-lap-don-nhanba
huan-chuong-doc-lap-hang-ba

46

VTC

Vinamilk kỷ niệm 40 năm thành lập

http://vtv.vn/trong-nuoc/vinamilk-ky-niem-40-nam-thanh-lap2016082106450693.htm

47

Vietnamnet

Hành trình 40 năm giấc mơ sữa Việt

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/322290/hanh-trinh-40nam-giac-mo-sua-viet.html

Hành trình 40 năm giấc mơ sữa Việt

http://laodong.com.vn/thong-tin-doanh-nghiep/hanh-trinh-40nam-giac-mo-sua-viet-585163.bld

48

49

20-Aug

Sự kiện "Giấc mơ
sữa Việt",
Vinamilk nhận Lao Động
huân chương độc
lập
Thời báo tài
chính

http://www.thesaigontimes.vn/150358/Hanh-trinh-40-namgiac-mo-sua-Viet.html

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2016-0821/vinamilk-va-hanh-trinh-40-nam-giac-mo-sua-viet34828.aspx
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/hanhHành trình 40 năm theo đuổi giấc mơ
trinh-40-nam-theo-duoi-giac-mo-sua-viet-cua-vinamilksữa Việt của Vinamilk
3455284.html
Vinamilk và hành trình 40 năm giấc
mơ sữa Việt

50

VnExpress

51

Báo mới

Hành trình 40 năm giấc mơ sữa Việt

https://baomoi.me/bat-dong-san/hanh-trinh-40-nam-giac-mosua-viet_tin734490.html

52

An ninh thủ đô Hành trình 40 năm giấc mơ sữa Việt

http://antd.mobi/kinh-doanh/hanh-trinh-40-nam-giac-mo-suaviet/697799.antd

53

Thanh niên

Hành trình 40 năm giấc mơ sữa Việt

http://thanhnien.vn/van-hoa/hanh-trinh-40-nam-giac-mo-suaviet-735937.html

54

Báo giao thông Hành trình 40 năm giấc mơ sữa Việt

http://www.baogiaothong.vn/hanh-trinh-40-nam-giac-mo-suaviet-d164664.html

55

VnExpress

Những quyết định lịch sử của bà Mai http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/nhungKiều Liên
quyet-dinh-lich-su-cua-ba-mai-kieu-lien-3455881.html

56

Công Thương

Hiện tượng Mai Kiều Liên

57

21-Aug

Bà Mai Kiều Liên,
Người đồng
Tổng giám đốc
hành
Vinamilk

http://baocongthuong.com.vn/hien-tuong-mai-kieu-lien.html

Những quyết định lịch sử của bà Mai http://ndh.vn/nhung-quyet-dinh-lich-su-cua-ba-mai-kieu-lienKiều Liên
20160821093726982p147c160.news

58

Giáo dục

Những quyết định lịch sử của bà Mai http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Nhung-quyet-dinh-lich-su-cua-baKiều Liên
Mai-Kieu-Lien-tai-Vinamilk-post170303.gd

59

Kinh doanh &
Pháp luật

CEO Mai Kiều Liên và những câu nói
gắn với thành công Vinamilk

http://kinhdoanhnet.vn/doanh-nghiep/ceo-mai-kieu-lien-vanhung-cau-noi-gan-voi-thanh-cong-cua-vinamilk_t114c6n30875

60

VnExpress

Dấu mốc đáng nhớ của Vinamilk sau
40 năm thành lập (Infographic)

http://vnexpress.net/infographics/doanh-nghiep/dau-mocdang-nho-cua-vinamilk-sau-40-nam-thanh-lap-3457001.html

61

VTC

Vinamilk 40 năm Vươn cao Việt Nam

http://www.vtc.vn/vinamilk-40-nam-vuon-cao-viet-namd272945.html

62

Kênh 14.vn

Vinamilk 40 năm Vươn cao Việt Nam

http://kenh14.vn/vinamilk-40-nam-vuon-cao-viet-nam20160829114459811.chn

63

SGGP

Vinamilk và hành trình 40 năm nuôi
dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://www.sggp.org.vn/phattrienbenvung/2016/8/431261/

64

Vietnamplus

Vinamilk kỷ niệm 40 năm thành lập
http://www.vietnamplus.vn/vinamilk-ky-niem-40-nam-ra-doiđón nhận huân chương độc lập hạng
nhan-huan-chuong-doc-lap/402073.vnp
ba

65

Thanh Niên

Vinamilk và hành trình 40 năm nuôi
dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://thanhnien.vn/kinh-doanh/vinamilk-va-40-nam-nuoiduong-uoc-mo-vuon-cao-viet-nam-737284.html

66

VTV

Vinamilk kỷ niệm 40 năm thành lập

http://vtv.vn/trong-nuoc/vinamilk-ky-niem-40-nam-thanh-lap2016082106450693.htm

67

24h

Vinamilk và hành trình 40 năm nuôi
dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://us.24h.com.vn/thi-truong-24h/vinamilk-va-40-nam-nuoiduong-uoc-mo-vuon-cao-viet-nam-c341a814058.html

68

Kiến thức

Vinamilk và hành trình 40 năm nuôi
dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/vinamilk-40-nam-nuoiduong-uoc-mo-vuon-cao-viet-nam-731183.html

69

Nông nghiệp

Vinamilk và hành trình 40 năm nuôi
dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://m.nongnghiep.vn/vinamilk-40-nam-nuoi-duong-uoc-movuon-cao-viet-nam-post172878.html

70

Giáo dục

Nhìn lại hành trình 40 năm Giấc mơ
sữa Việt của Vinamilk

http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Nhin-lai-hanh-trinh-40-nam-Giacmo-sua-Viet-cua-Vinamilk-post170328.gd

71

Gia đình

Vinamilk và hành trình 40 năm nuôi
dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://giadinh.net.vn/thi-truong/vinamilk-40-nam-nuoi-duonguoc-mo-vuon-cao-viet-nam-20160823153617181.htm

72

TNMT

Vinamilk và hành trình 40 năm nuôi
dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://baotainguyenmoitruong.vn/kinh-te/201608/vinamilk-40nam-nuoi-duong-uoc-mo-vuon-cao-viet-nam-2727586/

73

Hà Nội mới

Vinamilk và hành trình 40 năm nuôi
dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thuong-hieuDN/845542/vinamilk-40-nam-nuoi-duong-uoc-mo-vuon-caoviet-nam

Vinamilk và hành trình 40 năm nuôi
dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/vinamilk-va-40nam-nuoi-duong-uoc-mo-vuon-cao-viet-nam-c41a440332.html

74
23-Aug

Dấu mốc 40 năm
Khám phá
Vinamilk (tin sau
sự kiện Lễ kỷ
niệm 40 năm
Vinamilk)

23-Aug
75

Dấu mốc 40 năm
Vinamilk (tin sau
sự kiện Lễ kỷ
niệm 40 năm
KT Đô thị
Vinamilk)

Vinamilk và hành trình 40 năm nuôi
dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://www.kinhtedothi.vn/kinh-te/doanhnghiep/2016/08/81035FE7/vinamilk-40-nam-nuoi-duong-uocmo-vuon-cao-viet-nam/

76

SGTimes

Vinamilk và hành trình 40 năm nuôi
dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://www.thesaigontimes.vn/150316/Vinamilk-40-nam-vuoncao-Viet-Nam-–-vuon-tam-the-gioi.html

77

VOV

Vinamilk và hành trình 40 năm nuôi
dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep/vinamilk-40-nam-nuoiduong-uoc-mo-vuon-cao-viet-nam-543132.vov

78

Eva

Vinamilk và hành trình 40 năm nuôi
dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://eva.vn/tin-tuc-thi-truong/vinamilk-va-40-nam-nuoiduong-uoc-mo-vuon-cao-viet-nam-c295a278986.html

79

Gia đình & PL

Vinamilk 40 năm đồng hành với
người tiêu dùng việt

http://giadinhphapluat.vn/vinamilk-40-nam-dong-hanh-voinguoi-tieu-dung-viet-p40262.html

80

Thời báo Tài
chính

Vinamilk và hành trình 40 năm giấc
mơ sữa việt

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2016-0821/vinamilk-va-hanh-trinh-40-nam-giac-mo-sua-viet34828.aspx

81
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Kỷ niệm 40 năm thành lập Vinamilk
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Vinamilk

http://tieudung24h.vn/doanh-nghiep/nhũng-cọt-moc-dang-nhocua-vinamilk-40-nam-4793.html
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Kỷ niệm 40 năm thành lập Vinamilk
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dưỡng ước mơ vươn cao Việt Nam

http://thoibaokinhdoanh.vn/Thi-truong-17/Vinamilk-40-namVuon-cao-Viet-Nam-–-Vuon-Tam-The-Gioi-25966.html
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http://www.tienphong.vn/Kinh-Te-Doanh-Nghiep/vinamilkVinamilk tặng 110.000 ly sữa cho
tang-111000-ly-sua-cho-hon-1200-tre-em-tinh-an-gianghơn 1.200 trẻ em tỉnh An Giang
1044391.tpo
Vinamilk và quỹ sữa Vươn cao Việt
http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vinamilk-va-quy-suaNam trao tặng 111.000 ly sữa cho
vuon-cao-viet-nam-trao-tang-111000-ly-sua-cho-hon-1200-trehơn 1.200 trẻ em tỉnh An Giang
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http://nld.com.vn/vuon-cao-viet-nam.html

96

Tạp chí tài
chính

Vinamlik đóng góp 20 tỷ đồng cho
chương trình sữa học đường

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thong-tin-doanhnghiep/vinamilk-dong-gop-20-ty-dong-cho-chuong-trinh-suahoc-duong-89427.html

97

Giao thông

Vinamilk trao 111.000 ly sữa cho trẻ http://www.baogiaothong.vn/vinamilk-trao-111000-ly-sua-choem
tre-em-d165836.html

98

Người đưa tin

Liên tiếp mở rộng đầu tư, Vinamilk
hái trái ngọt ở nước ngoài

http://www.nguoiduatin.vn/lien-tiep-mo-rong-dau-tu-vinamilkhai-trai-ngot-o-nuoc-ngoai-a256573.html

99

Lao động

Liên tiếp mở rộng đầu tư, Vinamilk
hái trái ngọt ở nước ngoài

http://laodong.com.vn/thong-tin-doanh-nghiep/lien-tiep-morong-dau-tu-vinamilk-hai-trai-ngot-o-nuoc-ngoai-588752.bld

100

Thới báo NH

Liên tiếp mở rộng đầu tư, Vinamilk
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Phụ nữ Online
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http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/lien-tiep-morong-dau-tu-vinamilk-hai-trai-ngot-o-nuoc-ngoai.html

