
NGHỆ THUẬT "PITCHING" 
LÀM SAO ĐỂ BÀI VIẾT CỦA BẠN
ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN BÁO QUỐC TẾ



Trang liên hệ của báo 

LinkedIn

Twitter

hunter.io

Email-Checker.net

pipl.com

redscraper.com/emailextractor/

CLIMATETRACKER .ORG

Một số cách để tìm BTV:
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Email 30 Giây 
Nói Rõ Nguồn Tin
Của Bạn
Cân Nhắc Đối Tượng
Bài Viết 
Dám Khác Biệt! 
Nghiên Cứu Kỹ Đối
Tượng Liên Hệ
Đưa Ra Thời Gian
Trả Lời. 

"Pitch" như thế nào
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"Tôi là sinh viên..."

"Đây là toàn bộ bài viết của tôi. Ông/Bà xem có thể
xuất bản được không."

"Đây là lần đầu tôi viết về chủ đề này."

"Tôi đã được X giải thưởng về môi trường..."

"Tôi đã nghe được từ bạn mình rằng.."

"Kính gửi Quý Ông BTV Đáng Kính..."

"Tôi đã tìm được contact của ông/bà trên mạng..."

 

Những Câu Nên Tránh 
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"Story	Submission:	Pollution	and	black	lung"
"Nộp	bài	viết	chủ	đề:	Ô	Nhiễm	Không	Khí	và	Những	Lá
Phổi	Đen."	
	
"I	am	a	Ha	Noi-based	freelance	reporter	covering
environmental	challenges	in	the	city"
"Tôi	là	phóng	viên	công	tác	tại	Hà	Nội	chuyên	viết	về
những	chủ	đề	liên	quan	đến	môi	trường	tại	thành	phố."	
	

Những Câu Nên Viết 
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"I	would	like	to	submit	this	story	for	publishing	exclusively
with	____.	Please	let	me	know	if	this	is	possible	by
Tuesday,	Oct.	16.	If	not	possible,	I'll	be	sending	this	story	to
other	outlets,	but	would	still	be	interested	in	publishing	in
the	future	with	Kathmandu	Post".
	
"Tôi	muốn	nộp	bài	viết	này	cho	tờ	___	xuất	bản	độc
quyền.	Vui	lòng	cho	tôi	biết	trước	Thứ	3,	ngày	16	tháng	10
rằng	điều	này	có	khả	thi	hay	không.	Nếu	không,	tôi	rất	tiếc
sẽ	phải	cân	nhắc	gửi	bài	cho	những	tờ	báo	khác,	nhưng
vẫn	rất	muốn	cộng	tác	với	tờ	____	trong	tương	lai."	

Những Câu Nên Viết 
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How to pitch
SAMPLE	PITCH
	Dear Mr. Hicks, 
 
May I introduce myself. I am Mai Hoang, a young freelance journalist who would like to pitch Eco-Business. In
two weeks, I will be attending the UNFCCC’s COP24 in Poland as an observer, with access to negotiations
between Ministerial delegates and side-events by NGOs. I was one of eleven young journalists selected from
more than 1,500 applicants worldwide to join the team led by Climate Tracker, a climate journalism NGO.
 
COP24, as I’m sure you know, is the UN's largest annual meeting on climate change. This year, delegates are
hoping to finalize the Implementation Guidelines for the Paris Agreement, with specific nationally-determined
contributions (NDCs). 
 
In line with Ecobusiness’ interest in covering coal, I can pursue a story on the Intergovernmental Panel on
Climate Change's  energy recommendations for Southeast Asia at COP24, and what this means for Vietnam. 
 
My sources will include Panmao Zhai, Chairman of the IPCC Working Group I, and Phạm Văn Tấn, Deputy
Director General of Vietnam's Climate Change Department. 
 
You can find attached to this email my journalism resume, as well as a list of some other topics I’d like to cover at
COP24. If you are interested in any other aspects of the conference, I’d gladly cover it, too. 
 
I look forward to receiving your response.
 
Best regards,
Mai Hoang
 
 

https://docs.google.com/document/d/16JPZZLQ_9oVn6keMu5zyS1fQPm0ZmFezb2oAJgpzAUA/edit?usp=sharing


Và Bây Giờ Đến Lượt Bạn! 

Hãy viết pitch cho chủ đề của mình (10 phút). 

Đóng	Vai	Biên	Tập	Viên	(10	phút).	

Hãy dùng mẫu pitch bạn vừa được xem trong 

trang trước để viết pitch cho chủ đề bài viết của bạn. 

Hãy bắt cặp với người ngồi kế bên bạn, một 

người trong vai trò phóng viên và một người trong

vai trò BTV, để nhận xét pitch của nhau. 

Hãy chia sẻ với nhóm 1 điều bất ngờ bạn đã học

được từ "BTV" trong bài tập 2. 

Chia sẻ cảm nghĩ. 
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Hãy Lên Kế Hoạch! 
Từng bước lên kế hoạch với các biên tập viên và toà

soạn khác nhau, tạo một spreadsheet để theo dõi việc

nên gửi pitch cho nơi nào trước.  

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EiWFTvvP0LQLfpqpQ5EA8fTZWSff5z7ScaURkAHj2Tc/edit?usp=sharing

