
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA

WAKE-UP 247 - 2019

Vào ngày 20/2/2019, tại khách sạnMelia Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Ký kết và
công bố Nhà tài trợ chính Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia (VĐQG) V.League-
2019 giữa lãnh đạo công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
và nhà tài trợWake-Up 247 đến từ Masan. Đến tham dự sự kiện gồm có lãnh
đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, lãnh đạo Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp
Việt Nam; dại diện nhà tài trợ Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (MSC),
cùng đông đảo phóng viên báo, đài.

V-League 2019 sẽ chính thức có tên: Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-Up
247-2019 (Wake-Up 247 V.League 1- 2019).

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Thiều Nam – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Masan
Group chia sẻ: “Masan quyết định sẽ đồng hành cùng VPF trong giải bóng đá
quan trọng của quốc gia lần này. Chúng tôi luôn mong muốn đóng góp một
phần khiêm tốn cho “tương lai bóng đá Việt Nam””. Anh nói thêm “Chúng tôi

MSC với thương hiệu Wake-Up 247 là nhà tài trợ chính
cho Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia (VĐQG) V.League- 2019



hy vọng sự hợp tác của hai bên, cùng chung mục
tiêu, góp phần tạo bệ phóng cho bóng đá chuyên
nghiệp Việt Nam ngày càng thăng hoa, thúc đẩy
sự nghiệp thể thao nước nhà nói chung và sự
phát triển của bóng đá Việt Nam nói riêng trên
trường quốc tế.”

Xuyên suốt 23 năm hoạt động và phát triển, Tập
đoàn Masan luôn theo đuổi mục đích “Phụng sự
hơn 90 triệu người tiêu dùng Việt Nam bằng
những sản phẩm- dịch vụ chất lượng thương
hiệu Việt do chính người Việt Nam tự hào làm
ra!” - trở thành niềm tự hào của Việt Nam bằng
cách nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
người tiêu dùng.

Với tinh thần “Keep going”, luôn giữ gìn và thổi
bùng tinh thần “Viet Nam can Do” –

Anh Nguyễn Thiệu Nam -
thành viên HĐQT, Phó TGĐ 

Masan Group phát biểu
tại sự kiện

Việt Nam có thể làm được và thành công trong mọi lãnh vực của cuộc cạnh
tranh toàn cầu, qua hơn 20 năm phát triển, Masan nhận thức và coi việc đóng
góp cho sự phát triển của cộng đồng xã hội, trong đó có lãnh vực văn hóa, thể
thao… làmột phần trách nhiệm của doanh nghiệp.

Masan đã đồng hành với Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc Gia- Sư Tử trắng năm
2018 vừa qua và nhận thấy rằng chất lượng các giải đấu ngày càng được nâng
cao, tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và chất lượng thi đấu của các
cầu thủ ngày càng tốt hơn, đáp ứng được niềm tin của người hâmmộ bóng đá
và của các đơn vị đồng hành cùng giải đấu. Người hâmmộ đến sân để dự khán
trực tiếp trận đấu ngày càng đông, bên cạnh đó sự cổ vũ của người hâm mộ
qua sóng truyền hình, sóng phát thanh cũng với tần số cao.

Đặc biệt, với sự thành công của đội tuyển U23 Việt Nam- Asian Cup vừa qua,
tinh thần chiến đấu kiên cường, đã tạo cảm hứng và động lực mạnh mẽ để
Masan tổ chức hai chuyến chuyên cơ mang tên Wake-Up 247- chở 247 cổ
động viên, người hâm mộ và người thân các cầu thủ qua UEA ủng hộ đội
tuyển. Chiến thắng ấy cho phép người hâm mộ Việt Nam lạc quan và mơ ước
bóng đá nước nhà vươn ra tầm quốc tế, mọi người Việt Nam đều mong muốn
có ngày được chứng kiến đội tuyển quốc gia thi đấu các giảimang tầm thế giới
nhưWold Cup…

Nhưng, không có ngọn lửa nào cháy mãi nếu không tiếp tục được thắp. Đó
cũng chính là lý do cho buổi lễ ký kết hợp tác này.



Cũng tại sự kiện ông Trương Công Thắng - Tổng giám đốc công ty Hàng tiêu
dùng Masan, đơn vị sở hữu nhãn hàng Wake-Up 247, chia sẻ quan điểm của
nhà tài trợ: "Giải đấu có thể có đội đá hay, đội đá dở nhưng không thể chấp
nhận tiêu cực. Chúng tôi tin tưởng với kinh nghiệm và công tác tổ chức của
VPF, sẽ ngày càng kéo giảm và đi đến bài trừ tiêu cực. Song nếu tiêu cực ở giải
có xu hướng tăng, chúng tôi có quyền rút lui vô điều kiện".

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF cho biết VPF sẽ làm việc
hết sức mình để đảm bảo quyền lợi cho nhà tài trợ, cũng như tiếp tục xây
dựng hình ảnh bóng đá Việt Nam phát triển, chuyên nghiệp hơn.

Giải Wake-Up 247 V.League 1 – 2019
dự kiến diễn ra từ ngày 21/02/2019
đến tháng 10/2019 với sự tham gia
của 14 câu lạc bộ (CLB) bóng đá
chuyên nghiệp, bao gồm 26 lượt trận
với 182 trận đấu. Giải đấu năm nay
tiếp tục được sắp xếp linh hoạt vào thứ
6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần; giờ thi
đấu cũng đan xen với khung giờ muộn

(17h00, 18h00, 19h00) để người hâmmộ có thể đến xem trực tiếp hoặc theo
dõi qua truyền hình nhiều trận đấu hơn.

Wake-Up 247 V.League 1 – 2019 có nhiều nét mới hứa hẹn tạo nên những
trận cầu hấp dẫn. Cụ thể, số lượng ngoại binh mỗi CLB được đăng ký và sử
dụng trên sân nâng từ 2 lên 3 cầu thủ và 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài.
Đặc biệt, để hỗ trợ cho công tác trọng tài, cũng như là một biện pháp để góp
phần nâng cao chất lượng, tính chính xác về kết quả cho giải đấu, Công ty VPF
sẽ tiến tới thực hiện áp dụng công nghệ VAR (Công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng
Video).

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, truyền hình tiếp tục được VPF quan tâm
đầu tư, phát triển theo hướng chuyên nghiệp để xây dựng, quảng bá và nâng
cao hình ảnh cho các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước, mục tiêu 100%
các trận đấu tạiWake-Up 247 V.League 1 - 2019 được truyền hình trực tiếp
trên các kênh sóng truyền hình chính thức và trên hệ thống các kênh truyền
hình internet và OTT tiếp tục được thực hiện.

Công ty VPF tin rằng với việc hợp tác và đồng hành của Masan, sự nỗ lực của
các CLB, tình yêu của người hâm mộ khắp cả nước, sự đồng hành của giới
truyền thông…, giải VĐQG –Wake-Up 247 V.League 1 - 2019 sẽ gặt hái được
nhiều thành công, đem đến nhiều điều mới mẻ cùng những trận cầu đẹp mắt,
hấp dẫn, sôi động và có chất lượng chuyên môn cao.


