CƠ HỘI THAM GIA TÀI TRỢ
CHƢƠNG TRÌNH GIAO LƢU – LIÊN KẾT – PHÁT TRIỂN CNTT-TT

Các danh vị tài trợ
Quyền lợi tài trợ
Quảng bá thƣơng hiệu
Logo trên Backrop Sân khấu/ Banner cổng
vào, dọc lối đi/ Standee/ Photo Corner
Logo trên tài liệu hội thảo/ thiệp mời/ TCBC
Logo trên website HCA (kèm link trang web
doanh nghiệp)
Profile giới thiệu công ty trên Fanpage Hội
Tin Học TP
Hoạt động tại sự kiện
Chiếu Videoclip giới thiệu về DN
Tham gia trình bày tại chương trình (buổi
sáng/ chiều)
Ưu tiên sắp xếp phỏng vấn trên các phương
tiện truyền thông (báo/đài)….
Mời chụp hình cùng VIP, doanh nhân,
khách mời tham dự
MC thay mặt BTC đọc tên vinh danh cảm
ơn trong chương trình
Tham dự những hoạt động truyền thông
TRƢỚC – TRONG và SAU sự kiện
Được kèm tài liệu/catalog giới thiệu nhà tài
trợ trong tài liệu hội thảo.
Nhận báo cáo hiệu quả truyền thông, phản
hồi của khách hàng từ BTC
Tham dự tiệc Gala Dinner
Nhận thư mời tham dự và thư cảm ơn từ
BTC
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Để khai thác tối đa các quyền lợi truyền thông tại sự kiện, 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 12/06/2015 bằng fax: (84-8) 3891 8889 hoặc liên hệ Mrs. Nguyễn Thị Phƣơng Dung
email: dungntp@hca.org.vn – ĐT: 0903 715 743
Trong vòng 03 ngày sau khi gửi phiếu đăng ký, DN thanh toán phí tài trợ bằng tiền mặt tại Văn phòng
Hội Tin Học TPHCM (gặp cô Huỳnh Mai – ĐT: 0938 522 983) 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:
Cô Trần Thị Hoàng Yến – 093 7654 686 – yenth@hca.org.vn
Cô Nguyễn Thị Thu Hồng – 01212 944 989 - hongntt@hca.org.vn
Ban tổ chức mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia đóng góp của Quý doanh nghiệp, quý đối
tác cho sự thành công của chương trình.
Trân trọng cảm ơn
TM. Hội TinHọc TP. HCM
Tổng Thƣ Ký

Vũ Anh Tuấn

