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Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) xin gửi tới Quý Công ty doanh nghiệp lời chào trân trọng. 

VAA là tổ chức duy nhất của các nhà quảng cáo ở VN được Chính phủ cho phép thành lập từ 

năm 2001. Mười năm qua, với phương châm đoàn kết, hợp tác, VAA đã tập hợp được gần 300 

hội viên là những doanh nghiệp hàng đầu trên các lĩnh vực quảng cáo trong toàn quốc. Từ năm 

2007, VAA đã trở thành thành viên của Hiệp hội Quảng cáo Thế giới (IAA) và Liên đoàn các 

HHQC Châu Á (AFAA). VAA đã tích cực đóng góp với Nhà nước trong việc xây dựng các chế 

độ chính sách, văn bản pháp luật có liên quan đến ngành quảng cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp 

của hội viên; hỗ trợ hội viên trong việc đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực sản xuât, kinh 

doanh, hòa nhập vào cộng đồng quảng cáo quốc tế, góp phần thúc đẩy ngành quảng cáo Việt 

Nam ngày càng phát triển.  

 

Để mở rộng hoạt động của VAA, Đại hội lần thứ III VAA được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 

05/2011 đã thống nhất phải nâng cao chất lượng hội viên bằng cách phát triển thêm các thành 

viên là các đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hóa lớn của VN cũng như các văn phòng đại diện 

quảng cáo nước ngoài, các cty nước ngoài liên doanh tại Việt Nam có sử dụng dịch vụ quảng 

cáo. 

 

Từ chủ trương đó, VAA làm thư này, trân trọng kính mời Quý Công ty, doanh nghiệp với tư 

cách một đơn vị lớn, có uy tín, đăng ký tham gia vào VAA để hỗ trợ cho các hoạt động của VAA 

được phát triển cũng là để góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng sản xuất kinh doanh của Quý Cty, 

doanh nghiệp. 

 

Kèm theo thư này, VAA xin gửi những văn bản cần thiết để Quý công ty, doanh nghiệp nghiên 

cứu và quyết định.  

 

Rất mong được đón nhận Quý Cty, doanh nghiệp với tư cách thành viên mới trong ngôi nhà 

chung của VAA. 

 

Trân trọng./.  
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