WAKE-UP 247 TUYỂN 247 CỔ ĐỘNG VIÊN
BAY MIỄN PHÍ TỚI UAE CỔ VŨ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM
Ngày 14/1/2019, Nhãn hàng Nước tăng lực vị cà phê Wake-up 247 đã thông báo tuyển 247 cổ động viên trên toàn
lãnh thổ Việt Nam để được bay miễn phí trên chuyến chuyên cơ Boeing 787, tới cổ vũ trực tiếp trận đấu Việt Nam Yemen tại sân vận động Hazza Bin Zayed (UAE).
Cách thức tham gia rất đơn giản, công dân Việt Nam trên 18 tuổi, có sẵn hộ chiếu hợp lệ (còn hiệu lực trên 06
tháng), có tài khoản Facebook và chỉ cần thực hiện 4 bước: chia sẻ bài đăng trên trang Facebook của Wake-up
247, để ở chế độ công khai (public), tag tên 23 người bạn trùng tên 23 cầu thủ Việt Nam tham dự Asian Cup 2019
và cuối cùng là điền thông tin vào form theo yêu cầu. 247 cổ động viên đăng ký hợp lệ sớm nhất được lựa chọn để
bay đến sân vận động Hazza Bin Zayed cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Danh sách 247 cổ động viên được lựa chọn
được thông báo rộng rãi trên Fanpage.
Tất cả 247 cổ động viên được nhãn hiệu nước tăng lực vị cà phê Wake-up 247 tài trợ, miễn phí toàn bộ chi phí vé
máy bay 2 chiều, tiền vé
vào sân,MỪNG
ăn uống, sinh
hoạt
và chi
phí bảo hiểm
du lịch.
Các cổLỰA
động viên
xuất phát
sân
CHÚC
247
CỔ
ĐỘNG
VIÊN
ĐƯỢC
CHỌN
ĐItừUAE
bay Nội Bài, Hà Nội sáng ngày 16/01/2019. Nhãn hiệu nước tăng lực vị cà phê Wake-up 247 cũng tài trợ luôn cả vé
máy bay, hoặc các phương
tiệnLỬA
đi lại khác
cho các
cổ động
viên ở VIỆT
các tỉnh NAM
đi tới và TẠI
về từ sân
bay NộiCUP
Bài. 2019
TIẾP
CHO
ĐỘI
TUYỂN
ASIAN
Đúng 23h đêm (theo giờ Việt Nam), đoàn cổ động của Wake-up 247 đã có mặt trên sân vận động Hazza Bin Zayed
để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Không phụ lòng mong đợi của họ, các cầu thủ đã có màn trình diễn xuất sắc và
giành chiến thắng 2-0 trước Yemen. Cánh cửa vào vòng trong trở nên thênh thang hơn cho Việt Nam.
Cảm ơn các cầu thủ đã hết mình vì màu cơ sắc áo và dâng hiến một lối chơi đẹp mắt. Để vượt qua đối thủ đến từ
Tây Á có thể lực vượt trội hơn, các cầu thủ Việt Nam chiến đấu với 200% sức lực như Đội phó Lương Xuân
Trường đã hứa trước trận đấu.
Cảm ơn thầy Park vì những gì ông đã cống hiến cho cho bóng đá Việt Nam suốt một năm qua cũng như trong trận
đấu vừa rồi. Với chiến thuật và kỷ luật tuyệt vời, cả hàng thủ lẫn hang công của chúng ta đều hoàn thành nhiệm vụ
được giao.
Cảm ơn các cổ động viên với tình yêu bóng đá Việt Nam luôn dâng đầy trong tim đã cuồng nhiệt hết mình đêm qua.
Hẳn tất cả đã có một đêm “khó ngủ” vì niềm hân hoan sau chiến thắng vừa rồi.
Cảm ơn 247 “hảo hán” đã cùng Wake-up 247 mang thêm “lửa” đến sân vận động Hazza Bin Zayed. Quốc ca Việt
Nam đã vang lên ở độ cao 11.000 trên chuyến bay đặc biệt và lại càng hào hùng hơn tại UAE.
Cảm ơn Vietnam Airlines và Vietravel đã đồng hành trong một chương trình đầy ý nghĩa để chở những cổ động
viên nhiệt thành đi UAE. Sự phối hợp nhanh chóng của các đơn vị cùng với Wake-up 247 đã giúp cho sứ mệnh
“tiếp lửa” được hoàn thành xuất sắc trong thời gian ngắn kỷ lục.
Cảm ơn các cơ quan báo đài đã loan tin rộng rãi đến với độc giả trên mọi miền tổ quốc. Các anh chị cũng góp phần
đưa cơ hội trực tiếp cổ vũ đội nhà đến gần với cổ động viên hơn.
Và cuối cùng, cảm ơn các anh chị em nhà Wake-up 247 đã nỗ lực gấp đôi, gấp ba ngày thường, thậm chí còn hơn
thế để biến điều không thể thành có thể. Các anh chị cũng kiên cường như những “chiến binh sao vàng” trên sân
Hazza Bin Zayed đêm qua.

CÙNG NHÌN LẠI NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ CỦA ĐOÀN QUÂN WAKE-UP 247

