TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017

THƯ MỜI TÀI TRỢ
YEAR END PARTY 2017 - ITLC
CHỦ ĐỀ: ĐẠI TIỆC ANH HÙNG CÔNG NGHỆ

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Hội viên, Đối tác
ITLC Year End Party (YEP) 2017 là sự kiện được cộng đồng những nhà quản lý CNTT - IT
Leader Community (ITLC) tổ chức hàng năm. Sự kiện YEP 2017 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày
19/01/2018 tại Capella Park View - 3 Đặng Văn Sâm, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ
Chí Minh với chủ đề “Đại tiệc Anh hùng công nghệ”.
Thông qua YEP 2017, ngoài việc khẳng định vị thế ITLC thông qua hoạt động trong năm 2017
vừa qua, đây cũng là điểm đến và chia sẻ định hướng hoạt động cộng đồng, ngành nghề CNTT
trong năm 2018 bởi các chuyên gia, mở rộng cơ hội giao lưu và các mối quan hệ liên ngành IT.
YEP 2017 dự kiến có hơn 150 khách tham dự là người đang công tác trong lĩnh vực IT: IT Leader, IT Manager, CIO, CEO...
ITLC trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp cùng đồng hành với sự kiện Year End Party 2017
nhằm đóng góp cho sự lớn mạnh của cộng đồng, cùng phát triển song song với Quý Doanh
nghiệp trong các cột mốc quan trọng, hoặc trong hợp tác các chiến lược song phương.

Tài trợ, đồng hành cùng YEP 2017 là cách tốt nhất để mở rộng hình ảnh thương hiệu, sản
phẩm, dịch vụ đến với 15.000 thành viên thông qua chuỗi hoạt động thường niên lớn nhất trong
năm của ITLC.
Ngoài ra, Quý doanh nghiệp có thể tham gia tiếp cận, tri ân những khách hàng thân thiết, hoặc
tiềm năng tại sự kiện có tính chất quy mô quy tụ thành viên cộng đồng lớn nhất của năm.
Vui lòng tham khảo các mức tài trợ với quyền lợi tương ứng đính kèm.
Vui lòng xem chi tiết trong link folder đính kèm gồm có:
1) Thư mời tài trợ
2) Phiếu đăng ký tài trợ
3)Thông tin tiệc và quyền lợi tài trợ

Trân trọng cảm ơn!
Đại diện Ban tổ chức sự kiện

