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SÂN BAY THỌ XUÂN



THÔNG TIN

Sân bay Thọ Xuân nằm trong địa giới hành chính thuộc địa phận thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 39 km về phía tây.

- Công suất thiết kế: 1,2 triệu lượt khách/năm.

Điểm đi và đến của hơn 20 chuyến bay trong nước với khoảng 3000 lượt khách thông qua mỗi ngày.
- Nhà ga Thọ Xuân được thiết kế 2 tầng với tổng diện tích sàn sử dụng là 5.000 m2

13 vị trí đỗ tàu bay A320 hoặc 6-7 tàu bay B777, A330 với tổng diện tích 18.000 m2



TIỀM NĂNG



TIỀM NĂNG
Xe vận chuyển hàng

hóa là phương tiện

quảng cáo linh động

nhất tại sân bày.

Nhu cầu sử dụng

của hành khách rất

cao. Xe vận chuyển

hàng hóa phủ rộng

khắp diện tích sân

bay thu hút sự chú ý

của hành khách

Số ượng doanh

nghiệp đăng kí tham

gia quảng cáo trên

xe đẩy hàng luôn ở

mức cao

Sân bay là nơi tập trung đông các khách hàng tiềm năng, đa dạng với lượt người đi và đến hơn 3.000 

người/ngày. . Quảng cáo tại sân bay giúp nâng cao khả năng tiếp cận đối với nhóm khách hàng doanh

nghiệp, doanh nhân, những nhóm đối tượng KH tiềm năng mà các quý công ty nhắm đến



SÂN BAY THỌ XUÂN



KHU VỰC CHỜ BÊN TRONG SÂN BAY 
THÔNG TIN

• Mã bảng:

• Vị trí: Hành lang sau khu vực 

check in

• Số lượng vị trí: 5

• Quy cách: Pano 1 mặt

• Kích thước: 1m2 (H) m x 4m5 (W)



THÔNG TIN

• Mã bảng:

• Vị trí: Vách kiếng đầu đông nhà ga. 

Khu vực check in

• Quy cách: Pano 2 mặt

• Kích thước: 2m (H) m x 5 m (W)

KHU VỰC CHỜ BÊN TRONG SÂN BAY 



THÔNG TIN

• Mã bảng:

• Vị trí: Vách khu vực đảo hành lý

• Quy cách: Pano 1mặt

• Số lượng vị trí: 2

• Kích thước: 3m (H) m x 3 m (W)

KHU VỰC CHỜ BÊN TRONG SÂN BAY 



THÔNG TIN

• Mã bảng:

• Vị trí: Bên trong khu vực chờ

• Số lượng vị trí: 2

• Quy cách: Hộp đèn 2 mặt

• Kích thước: 1m (H) m x 3 m (W)

KHU VỰC LẤY HÀNH LÝ TRONG SÂN BAY 
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