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THƯ MỜI 

Giới thiệu, quảng bá trên website du lịch Bình Thuận 
 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp 
 

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Bình Thuận ( Trung tâm ) trân trọng cảm 

ơn sự hỗ trợ, hợp tác và tham gia giới thiệu, quảng bá của Quý doanh nghiệp du lịch 

đối với trang thông tin điển tử (Website) Du lịch Bình Thuận trong thời gian qua. 

Website du lịch của Trung tâm (Tiếng Việt: www.dulichbinhthuan.com.vn; 

tiếng Anh: www.muinetourism.vn) đã trở thành một kênh quảng bá hình ảnh điểm 

đến hiệu quả, là cầu nối của cộng đồng doanh nghiệp du lịch địa phương với khách 

hàng gần xa, là người bạn đồng hành tin cậy và hữu ích của nhân dân trong tỉnh cũng 

như khách du lịch trong nước và quốc tế khi tìm kiếm thông tin về du lịch Bình 

Thuận. Trong năm 2021 Website du lịch Bình Thuân được nâng cấp và thiết kế mới 

giao diện phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch của du khách, đồng thời trang 

Website còn thể hiện rõ qua đứng thứ hạng đầu tiên trong từ khóa tìm kiếm thông tin 

về du lịch Bình Thuận trên google.com, ngoài ra lượng truy cập trang Website tăng 

theo hằng năm: Năm 2019 có trên 1.400.000 lượt/năm; năm 2020 có gần 1.600.000 

lượt/năm; năm 2021 có gần 1.800.000 lượt/năm. 

Trong năm 2022, website du lịch Bình Thuận tiếp tục thông tin, quảng bá hình 

ảnh điểm đến du lịch Bình Thuận “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”; giới thiệu các 

hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tiềm năng và cơ hội đầu tư; sản phẩm, dịch 

vụ và thương hiệu của các doanh nghiệp. Website du lịch cũng là kênh thông tin để 

các doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu, quảng bá những sản phẩm - dịch vụ mới, 

chương trình khuyến mãi và khẳng định thương hiệu trong lòng du khách. Do vậy, 

Trung tâm rất trân trọng và hoan nghênh Quý doanh nghiệp tham gia giới thiệu, 

quảng bá trên website Du lịch Bình Thuận. 

http://www.dulichbinhthuan.com.vn/
http://www.muinetourism.vn/
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Tham gia quảng bá trên website du lịch, Quý doanh nghiệp có thêm cơ hội giới 

thiệu thương hiệu các hoạt động, sự kiện của doanh nghiệp thông qua những bài viết, 

hình ảnh được website du lịch cập nhật, đăng trên các trang mạng xã hội của Trung 

tâm như: Fanpage Binh Thuân Tourist với hơn 33.266 nghìn người đăng ký theo dõi, 

được quảng bá video clip trên youtube Mũi Né Việt Nam với hơn 6.000 nghìn người 

đăng ký kênh, Instagram “ MuiNe Viet Nam”, twitter “ Mui Ne Viet Nam” và được 

quảng bá thông tin, hình ảnh, ấn phẩm du lịch của doanh nghiệp Bình Thuận miễn phí 

tại Trạm Thông tin hỗ trợ du khách Đồi Dương – Thương Chánh. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Phòng Nghiệp Vụ – Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị, Kp.13, P.Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, Bình 

Thuận. 

Điện thoại: 0252.3810.801 – 0983.278.196 

Email: ttxtdulichbinhthuan@gmail.com 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGD Trung tâm; 

- Phòng HC-TH (kế toán); 

- Lưu: VT, NV(Phương).  
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Xuân Nghĩa 
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