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GIỚI THIỆU CÔNG TY
* 05/2009: Thành lập Công Ty TNHH Truyền hình Số Vệ
Tinh Việt Nam (VSTV), liên doanh đầu tiên giữa hai đối tác
lớn trong lĩnh vực phát thanh truyền hình của Việt Nam và
Pháp là VTV và tập đoàn CANAL+. Trụ sở chính đặt tại Hà
Nội.
* 0 1 / 2010: Ra mắt thương hiệu K+ cung cấp dịch vụ truyền
hình trả tiền phủ sóng toàn quốc với chất lượng âm thanh và
hình ảnh kĩ thuật số.
VSTV nắm giữ bản quyền các giải bóng đá lớn như: Ngoại
Hạng Anh (EPL), La Liga, Serie A, Ligue 1, Champion’s
League cùng với nhiều trận bóng độc quyền (như Super
Sunday của giải đấu Ngoại Hạng Anh)
* 03/2010: Ra mắt kênh K+1, kênh tự biên lập đầu tiên của K+.
* 08/2010: Ra mắt kênh K+NS.
* 01/2011: Ra mắt kênh K+PC.
* 08/2011: Ra mắt công nghệ Multiroom cho phép người dùng xem K+ trên nhiều TV một lúc.
* 09/2011: Triển khai hình thức hợp tác đồng phân phối kênh (co-distribution).
* 08/2012: Triển khai ứng dụng Multifoot giúp khán giả có thể theo dõi và cập nhật diễn biến của các trận đấu cùng giờ của Giải Ngoại hạng
Anh ngày thứ bảy.
* 08/2013: Ra mắt kênh K+PM (Phái Mạnh).
* 12/2014: K+ bắt đầu phát sóng các Series phim truyền hình và các Shows giải trí nổi tiếng của RTL-CBS (“Sóng gió chính trường”, “Nhân
tố bí ẩn”…).
* 02/2015: Thỏa thuận độc quyền với các nhà sản xuất phim Việt Nam và Châu Á.
Truyền hình K+ hiện đang cung cấp 76 kênh SD và 13 kênh chuẩn HD.
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CÔNG NGHỆ DTH VÀ NHỮNG LỢI THẾ

•

•
•
•
•
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Công nghệ DTH xóa bỏ mọi rào cản về mặt địa lý thông qua việc cho
phép phát sóng tín hiệu số chất lượng cao, phủ sóng lãnh thổ Việt Nam
với mức giá cạnh tranh nhất đồng thời đảm bảo hình ảnh và âm thanh
chất lượng cao.
Tín hiệu các kênh truyền hình phát trên K+ được thu tại Trạm phát lên
vệ tinh của VSTV tại Vĩnh Yên qua Vệ tinh VINASAT 1 và được
truyền đi khắp cả nước.
Toàn bộ các gói kênh do K+ cung cấp được trang bị công nghệ mã hóa
thế hệ mới nhất do đối tác Nagravision phát triển nhằm đảm bảo an
toàn cho các gói kênh và bảo vệ các chủ sở hữu bản quyền kênh.
Ngoài ra, công nghệ DTH đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ môi
trường do không phải tác động đến hệ thống công trình công cộng khi
triển khai dịch vụ đến người dùng cuối.
Công nghệ DTH đáp ứng tốc độ phát triển như vũ bão của các thiết bị
nghe nhìn trong kỷ nguyên số ngày nay và đang trở hành xu thế phát
triển trên toàn thế giới.

KÊNH VÀ CÁC GÓI KÊNH K+
PREMIUM HD+
76 kênhSD + 13 kênh HD

ACCESS+
72 kênh SD

CÁC KÊNH K+

95,000 VND/tháng

QUỐC GIA
& ĐỊA PHƯƠNG

GIẢI TRÍ TỔNG
HỢP

THỂ THAO
PHIM TRUYỆN
ÂM NHẠC & GIỚI
TRẺ
TIN TỨC & TRI THỨC
NHÓM KÊNH HD

.
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Gói thuê bao dụng cho đầu thu SD và HD (Đầu thu SD: 72 kênh SD; Đầu thu HD: 76 kênh SD +13 kênh chuẩn HD)

230,000 230,000
VN D /tháng

4 KÊNH ĐỘC QUYỀN
Kênh giải trí tổng hợp SỐ 1 của K+ với những chương trình phim truyện, thể thao và giải trí hay nhất trên hệ
thống K+.
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4 KÊNH ĐỘC QUYỀN
Kênh giải trí tổng hợp dành cho PHÁI MẠNH với những chương trình thể thao, phim truyện và giải trí gay cấn,
mạnh mẽ.
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4 KÊNH ĐỘC QUYỀN
Kênh giải trí tổng hợp dành cho phái đẹp với những chương trình phim truyện và giải trí mang NHỊP SỐNG
hiện đại.
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4 KÊNH ĐỘC QUYỀN
Kênh giải trí tổng hợp dành cho các fan truyền hình mang đậm PHONG CÁCH K+, với nội dung phong phú nhất, đặc
biệt phim truyền hình được phát sóng liên tục (marathon series).
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC SẢN XUẤT RIÊNG CHO K+

Bản tin “Điểm Hẹn Thể Thao” trên

•

•

“Điểm hẹn thể thao” là bản tin hàng ngày, điểm lại tất cả tin tức về các trận đấu trong
ngày, tin tức về các đội tuyển quốc tế và đội tuyển Việt Nam (bao gồm cả tin tức bên lề
sân cỏ). Bản tin cũng đưa các bình luận và dự đoán của các nhà chuyên môn về những
trận đấu sắp diễn ra.
“Điểm hẹn thể thao” lên sóng trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ
Sáu lúc 18h30 và phát lại lúc 6h00 và lúc 11h30 ngày tiếp theo và theo dõi trên K+ tại
website www.kplus.vn

Chương trình “Bình luận Super Match” trên

•

•
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Đây là chương trình bình luận trực tiếp trước, trong và sau Trận bóng Hay nhất cuối
tuần. MC và 2 khách mời của chương trình (là các chuyên gia trong lĩnh vực bóng đá,
phóng viên, nhà báo thể thao và các nhân vật trong giới showbiz) cùng đàm luận về
những pha bóng gay cấn nhất trong trận, những thay dổi trong bảng xếp hạng sau trận
đấu và cả những phán đoán, nhận định của các chuyên gia cho những trận bóng tiếp
theo.
Chương trình phát sóng trực tiếp vào những trận bóng đặc sắc nhất (có thể là Chủ
Nhật hoặc ngày trong tuần).

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC SẢN XUẤT RIÊNG CHO K+

Chương trình “Đội tuyển Tôi Yêu” trên
•

•

Talk show “Đội truyển tôi yêu” là cuộc đàm thoại giữa các nhân vật nổi tiếng như đạo
diễn phim Lê Hoàng, chuyên gia bóng đá – nhà báo Hà Quang Minh, diễn viên – người
mẫu Xuân Lan và các khách mời khác. Chủ đề nói chuyện của talkshow là bóng đá và
các thông tin giải trí khác. Khán giả sẽ được cuốn hút vào phần nói chuyện, phản biện rất
cá tính của các khách mời, những góc nhìn và phân tích chuyên sâu về bóng đá của các
nhà chuyên môn, cũng như những trao đôi rất hài hước và dí dỏm trong suốt cuộc đàm
thoại.
Chương trình “Đội tuyển tôi yêu” phát sóng mỗi tuần một lần vào lúc 20h thứ Hai hàng
tuần trên K+PM. Phát lại 11h45 thứ Ba, 15h thứ Tư và 8h45 Chủ Nhật.
Chương trình “Thứ 7 Ngoại hạng” trên

•

•
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“Thứ 7 Ngoại hạng” là chương trình đối thoại và phát sóng trực tiếp giữa nhà báo, bình
luận viên Long Vũ và nhà báo Vũ Công Lập về một câu chuyện thể thao chuyên sâu
(nhân vật, sự kiện, con số) để mở đầu cho vòng đấu của giải Ngoại Hạng Anh. Hai nhà
báo cũng sẽ tiết lộ các thông tin chưa từng được giới báo chí khai thác, đồng thời đưa ra
những quan điểm, nhận định về trận đấu quan trọng của vòng.
Chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh K+1, thứ Bảy hàng tuần, 30 phút trước trận
EPL đầu tiên của vòng đấu.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC SẢN XUẤT RIÊNG CHO K+

Chương trình “Multifoot” trên
•
•

Multifoot là một chương trình hoàn toàn mới của K+ với format chưa từng có ở Việt
Nam. Với “Multifoot”, khán giả đang theo dõi một trận cầu đỉnh cao có cơ hội cập nhật
tất cả các bàn thắng và tỷ số từ các trận đấu khác diễn ra cùng giờ.
Multifoot phát sóng khi có 4 trận đấu hấp dẫn của giải Ngoại hạng Anh diễn ra cùng lúc,
thường bắt đầu lúc 21:45 tối thứ Bảy hàng tuần, trên K+1.

Chương trình “Trận đấu 10 phút” trên
•

•
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Đây là phiên bản rút gọn của trận đấu 90 phút xảy ra vào đêm trước đó, để phục vụ
những khán giả bận rộn. Trận đấu 10 phút được biên lập từ trận đấu gốc (90 phút) và
bình luận với đầy đủ các khoảnh khắc quan trọng của trận đấu, đem tới cho khán giả một
cách mới để thưởng thức bóng đá K+.
Chương trình được phát sóng hàng ngày lúc 19h từ thứ Hai tới thứ Sáu trên kênh K+1.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC SẢN XUẤT RIÊNG CHO K+
Chương trình “Đến từ Sao Kim” trên
•

•

“Đến từ Sao Kim” là một chương trình đối thoại xoay quanh chủ đề những khác biệt
trong suy nghĩ, quan niệm và hành động giữa phụ nữ và đàn ông, dẫn tới không ít những
hiểu lầm hay xung đột giữa hai giới. Chương trình là cuộc đối thoại giữa bốn khách mời
nữ và một khách mời nam về những vấn đề phụ nữ quan tâm, nhằm rút ngắn khoảng
cách giữa hai giới, giúp cho các mối quan hệ giữa phụ nữ và đàn ông tốt đẹp hơn. Ngoài
ra, một khách mời sẽ được cử đi thực tế ở bên ngoài trường quay để phỏng vấn những
người khác về chủ đề của Chương trình.
“Đến từ Sao Kim được phát sóng lúc 21h30 thứ Hai hàng tuần K+NS. Phát lại 16h thứ
Ba, 11h45 thứ Tư, 10h thứ Bảy và 17h Chủ Nhật.

Chương trình “Bếp của mẹ” trên

•
•
•
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Đây là chương trình truyền hình hoàn toàn mới và hấp dẫn, vừa mang tính giải trí đồng
thời cung cấp những bí quyết nấu ăn ngoan cũng như những bí quyết giữ ìn hạnh phúc
gia đình của người mẹ.
Chương trình có sự tham gia của các diễn viên hài nổi tiếng Thái Hòa, Lê Khánh… sẽ
mang lại thật nhiều tiếng cười và những phút giây giải trí thoải mái cho cả gia đình bên
cạnh những bữa ăn ngon và những bài học giữ gìn hạnh phúc.
“Bếp của mẹ” phát sóng lúc 20h thứ Ba hàng tuần K+NS. Phát lại 15h30 thứ Năm, 17h
thứ Bảy và 11h Chủ Nhật.

