TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2013

THƯ MỜI THAM GIA
HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CỘNG ĐỒNG CNTT-TT LẦN 4 - 2014
Kính gửi: Quý Đơn vị - Doanh nghiệp CNTT-TT
Trong không khí hân hoan của cả nước mỗi khi tết đến xuân về, Hội Tin Học
TP.HCM tiếp tục tổ chức Hội diễn văn nghệ Cộng đồng CNTT-TT lần 4 năm 2014
nhằm tạo ra không khí vui tươi, lành mạnh và phấn khởi, giúp các doanh nghiệp bước vào
năm mới với nhiều sự đổi mới. Với chủ đề PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP - Hội diễn sẽ
là nơi thể hiện niềm đam mê, cơ hội giao lưu của các Hội viên HCA, doanh nghiệp, cá
nhân trong và ngoài ngành CNTT-TT. Đây còn là dịp giúp gắn bó nhân viên với công ty,
đồng thời là sân chơi động viên tinh thần làm việc CBNV của doanh nghiệp trong năm
mới.
Hội diễn dự kiến được tổ chức như sau:
 Thời gian: 01/03/2014
 Địa điểm: Cung Văn Hóa Lao Động TP.Hồ Chí Minh
Biểu diễn sơ kết và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 01/03/2014. Các tiết mục đặc sắc
nhất sẽ được lựa chọn, chấm điểm bởi Ban Giám khảo là những nhạc sĩ, ca sĩ, các chuyên
gia âm nhạc nổi tiếng, sẽ giúp chọn ra các tiết mục ấn tượng, chất lượng để lọt vào đêm
chung kết đầy hấp dẫn.
HCA trân trọng kính mời Quý đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công
nghệ Thông tin – Truyền thông đăng ký tham gia. Tổng thời gian biểu diễn tối đa là 15phút
cho một Doanh nghiệp.
Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 30/01/2014
Chương trình là cơ hội để doanh nghiệp, tổ chức thực hiện quảng bá, xây dựng
thương hiệu với chi phí hợp lý nhưng đem lại kết quả và hiệu ứng sâu rộng, bền vững trong
cộng đồng. HCA rất mong nhận sự đóng góp, hỗ trợ của doanh nghiệp trong các gói tài trợ
kinh phí hay tài trợ về thiết kế/dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, các giải thưởng đoạt
giải......
Rất mong sự hưởng ứng và tham gia của Quý tổ chức, doanh nghiệp.
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