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Thư ngỏ
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Kính gởi: Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ –
thành phố trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long – thời gian qua, Báo
Cần Thơ đã kịp thời thông tin tình hình thời sự, hoạt động trên các lĩnh vực
kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, của vùng, toàn quốc và thế giới. Báo
Cần Thơ phát hành hằng ngày với số lượng lớn, được đông đảo bạn đọc trong
và ngoài thành phố đón đọc.
Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Báo Cần Thơ sẽ xuất bản Đặc san Xuân
dày 120 trang, được in trên giấy Couché chất lượng cao, kỹ thuật in Ốp – sét,
04 màu, khổ báo 28 cm x 41 cm với các nội dung phong phú, đặc sắc, địa bàn
phát hành rộng rãi. Báo Cần Thơ dành một số trang trong số báo đặc biệt này
để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến
độc giả.
Kính mời quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia thông tin, tuyên
truyền, giới thiệu hình ảnh, hoạt động trên báo Cần Thơ Xuân Mậu Tuất 2018
để quảng bá cho đơn vị, doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất!
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Phòng Tài vụ - Phát hành - Quảng cáo Báo Cần Thơ, số 24 Trần Văn
Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: 0292. 3508866
- 0292. 3830098 – fax: 0292. 3835475. Email: quangcao@baocantho.com.vn.
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