CƠ HỘI THAM DỰ CHUỖI SỰ KIỆN
CNTT-TT LỚN NHẤT NĂM 2014 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

LỄ TRAO GIẢI TOP5 & HUY CHƯƠNG VÀNG ICT VN
GALA DINNER CHÀO MỪNG

VIETNAM ICT OUTLOOK
& VIETNAM e.BUSINESS FORUM
Mọi hình thức tài trợ dưới đây đều đem lại cho Quý công ty cơ hội quảng bá hình ảnh và các sản
phẩm, dịch vụ của mình một cách hiệu quả nhất trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện. Đặc biệt năm
2014 này, với chuỗi sự kiện liên hoàn từ VIO & VN EBF đến Lễ trao giải cho các DN đoạt TOP5 và
HCV / Gala Dinner sẽ làm cho quý vị nhận được đến ít nhất là 04 đợt quảng bá LOGO.
Nhằm mang lại cho Quý doanh nghiệp cơ hội được tài trợ cho Lễ trao giải TOP5/HCV và GALA
DINNER (tổ chức cùng lúc vào chiều tối ngày 25/07/2014) trong khả năng tài chính của đơn vị mình,
Ban tổ chức đưa ra hình thức tài trợ dưới đây với 02 mức danh vị tài trợ với các quyền lợi truyền thông
tương ứng như sau:
1. TÀI TRỢ VÀNG: 30.000.000 đồng (chưa bao gồm 10% VAT)
Quyền lợi của nhà tài trợ:

Logo được đặt trên các vị trí trang trọng của Backrop
o Lễ trao giải TOP5-HCV 2014 và GALA DINNER.
o Banner lớn trước mặt tiền nơi tổ chức để chụp hình lưu niệm
o Các Banner lớn cổng chính
o Các Banner treo trong hội trường
o Website của Hội Tin Học TP.HCM www.hca.org.vn trong vòng 03 tháng và có đường
Link về Website DN.

DN được hỗ trợ:
o Mời 02 đại diện tham dự Gala Dinner và tiệc trưa hội thảo VIO – VN EBF với khách VIP
o Đặt 02 standee tại khu vực tiệc GALA DINNER (standee do nhà tài trợ cung cấp - 1,8m x
0,8m)
o Tham dự những hoạt động truyền thông TRƯỚC – TRONG và SAU sự kiện
o Nhận báo cáo hiệu quả truyền thông, sự quan tâm của khách hàng từ BTC.
2. ĐỒNG TÀI TRỢ: 10.000.000 đồng (chưa bao gồm 10% VAT)
Quyền lợi của nhà tài trợ:

Logo được đặt trên các vị trí trang trọng của Backrop
o Lễ trao giải TOP5-HCV 2014 và GALA DINNER
o Banner lớn trước mặt tiền nơi tổ chức để chụp hình lưu niệm
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o Các Banner lớn cổng chính
o Các Banner treo trong hội trường
o Website của Hội Tin Học TP.HCM www.hca.org.vn trong vòng 01 tháng và có đường
Link về Website DN.
 LOGO nhà Đồng tài trợ sẽ nhỏ hơn nhà Tài trợ chính trong tất cả các tài liệu, ấn phẩm…


DN được hỗ trợ:
o Mời 01 đại diện tham dự Gala Dinner và tiệc trưa hội thảo VIO – VN EBF với khách VIP
o Đặt 01 standee tại khu vực tiệc GALA DINNER (standee do nhà tài trợ cung cấp - 1,8m x
0,8m)
o Tham dự những hoạt động truyền thông TRƯỚC – TRONG và SAU sự kiện.

PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ TÀI TRỢ
Để khai thác tối đa các quyền lợi truyền thông, Ban tổ chức kính đề nghị Quý doanh nghiệp
nhanh chóng quyết định tham gia tài trợ hoặc/và đăng ký tham dự bằng cách điền vào phiếu đăng ký
(theo mẫu) đến hết ngày 05/07/2014 bằng fax: 08. 3891 8899 hoặc Email: dungntp@hca.org.vn;
hca@hca.org.vn hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Trong vòng 03 ngày sau khi gửi phiếu đăng ký, đơn vị thanh toán phí tài trợ bằng tiền mặt tại Văn
phòng Hội (gặp cô Nguyễn Thị Huỳnh Mai) hoặc chuyển khoản theo số tài khoản:
* Công ty TNHH Tư vấn Hỗ trợ CNTT – Hội Tin Học Tp.HCM
Số tài khoản: 2276149 - Ngân hàng: Á Châu – CN Lê Lợi ( Nếu lấy hoá đơn 10% VAT)
* Hội Tin Học Tp.Hồ Chí Minh - Số tài khoản: 102010000101608
Ngân hàng: Công thương chi nhánh 1, Tp.HCM (Nếu không lấy hoá đơn VAT 10%)
-

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc:
Hội Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (HCA) - Lầu 5, P.509, 79 Trương Định, Q.1
Cô Nguyễn Thị Phương Dung - Điều phối chương trình
Tel: (84-8) 3891 8889 / 3891 6970 Mobile: 090 3715743 Email: dungntp@hca.org.vn

Ban tổ chức Hội thảo mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia đóng góp của Quý doanh
nghiệp cho sự thành công của sự kiện.
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ DOANH NGHIỆP – ĐỐI TÁC!!!
Trân trọng
TM. Hội Tin Học TP. HCM
Tổng Thư Ký

Vũ Anh Tuấn
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