QUYỀN LỢI TÀI TRỢ
TOÀN CẢNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM - VIETNAM ICT OUTLOOK 2018
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Logo trên Backdrop/ Photo Corner/ Standee
sự kiện VIO

Lớn nhất

Lớn

Vừa

Nhỏ

Nhỏ hơn
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Logo trên Banner trước cổng địa điểm tổ chức
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Vừa
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Logo trên Banner và Cover Photo cảm ơn
đăng website, fanpage HCA sau sự kiện
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Logo trên bìa 4 tài liệu hội thảo
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Quyền lợi
Quảng bá thương hiệu

Trang quảng cáo màu (kích thước A4) trong tài
liệu Hội thảo (file do NTT thiết kế)
Profile giới thiệu công ty trên Fanpage HCA
Bài PR doanh nghiệp đăng trên website HCA
(nội dung DN chuẩn bị)
Logo trên website HCA và kèm đường link
trang web doanh nghiệp
Hoạt động tại sự kiện
Khu trải nghiệm công nghệ
Bàn thông tin giới thiệu công nghệ, giải pháp,
sản phẩm (Khu trưng bày)
Bàn B2B tại hội trường phiên chiều
Phát biểu trong phiên khai mạc
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Báo cáo tại Hội thảo (nội dung phù hợp và được
Hội đồng nội dung thông qua)
Chiếu videoclip NTT trước khai mạc và thời gian
tea break (clip do DN tự chuẩn bị)
Đặt standee tại sự kiện (standee do DN tự
chuẩn bị)
Biểu trưng cảm ơn NTT tại sự kiện

25 phút
Keynote
(Sáng)
2 phút

20 phút sáng

03 cái
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Logo trên trang cảm ơn tạp chí in Thế Giới Vi Tính
VN, ấn phẩm phát hành tại sự kiện (cung cấp logo
trước ngày 15/06/2018)













Ưu tiên sắp xếp phỏng vấn trên các phương tiện
truyền thông (báo/đài)….

Có

Có

Có

Ưu tiên

Ưu tiên

MC vinh danh cảm ơn NTT tại sự kiện
Quyền lợi truyền thông

Tham dự những hoạt động truyền thông
TRƯỚC – TRONG và SAU sự kiện
Đăng videoclip DN trên kênh youtube HCA và
Fanpage HCA (5 phút, Clip do DN chuẩn bị)
Nhận báo cáo hiệu quả truyền thông
Danh sách khách tham dự (gồm Công ty, Người
tham dự, Email)
Quyền lợi khác
Logo thương hiệu đặt trên Backdrop Lễ trao
giải TOP ICT VN - GALA DINNER
Tham dự tiệc Gala Dinner
Tham dự tiệc trưa sự kiện VIO khu vực VIP
Tham dự giải Golf chào mừng 30 năm thành lập
Hội (T9/2018)
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KHU TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ
GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM
165.000.000 VNĐ/khu (3mx2,5m)

KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP VÀ BÀN B2B
33.000.000 VNĐ/gói

 01 Pavilon 3mx2,5m tại khu TRẢI NGHIỆM ngay sảnh chính (DN
tự thiết kế, thi công và trưng bày các kết quả nghiên cứu, đổi mới
công nghệ - sản phẩm – dịch vụ…). Thời gian cả ngày

 01 bàn thông tin (khuôn viên 2m x 2m) trong khu trưng bày
giải pháp – công nghệ. Thời gian cả ngày

 BTC hỗ trợ từ lượng khách tham dự chuỗi hoạt động trong ngày

 BTC hỗ trợ từ lượng khách tham dự chuỗi hoạt động trong
ngày

 Mời 02 đại diện tham dự Gala Dinner và tiệc trưa.

 01 bàn B2B kết nối, giao thương tại sảnh B2B phiên chiều.

 BTC hỗ trợ đăng ký và sắp xếp khách tham dự B2B
 Mời 01 đại diện tham dự tiệc Gala Dinner và tiệc trưa.
 Cung cấp nước uống cho khu B2B (4 chai/buổi)
ĐĂNG KÝ BÀN BUSINESS MATCHING
Phiên buổi chiều - Sảnh B2B
11.000.000 VNĐ/bàn
 01 bàn B2B kết nối, giao thương tại
sảnh B2B phiên chiều
 BTC hỗ trợ khách đăng ký tham dự
chương trình
 Mời 01 đại diện tham dự Gala Dinner và
tiệc trưa.
 Cung cấp nước uống theo chương trình
(4 chai/buổi)

ĐĂNG KÝ TRANG QUẢNG CÁO
trong tài liệu hội thảo VIO
5.500.000đ/trang A4

TÀI TRỢ TIỆC TRƯA HỘI THẢO:
55.000.000 VND

 Đặt bài giới thiệu giải pháp, dịch vụ, sản
phẩm trong tài liệu hội thảo:
5.500.000đ/trang

 Logo trên backdrop Sân khấu, Standee
của sự kiện với danh vị Tài Trợ Tiệc

 Đặt trang Quảng cáo trong tài liệu:
5.500.000đ/ trang A4 màu 4

 Logo trên bộ nhận dạng của chuỗi hoạt
động VIO và TOP ICT Vietnam

*** Nội dung và file thiết kế, DN cung cấp

 Mời 02 đại diện tham dự tiệc Gala
Dinner và tiệc trưa.

*** Chi phí đã bao gồm 10% VAT
*** Khi có bất cứ nhu cầu nào, Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với BTC để trao đổi tìm giải pháp phù hợp nhất để cùng thực hiện/
đáp ứng tối đa nhu cầu và khả năng của hai bên. Trân trọng cảm ơn.
Hội Tin Học TP.HCM rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia đồng hành của Quý doanh nghiệp tại Hội thảo Toàn cảnh Công
nghệ thông tin Việt Nam Vietnam ICT Outlook – VIO 2018.
Thông tin thêm về VIO, xin vui lòng liên hệ:
Ban thư kí:
Cô Hoàng Yến: 0937654686 - yenth@hca.org.vn – tranhoangyen.media@gmail.com
Cô Phụng Châu: 0931064882 - chaucp@hca.org.vn – chungphungchau@gmail.com
HỘI TIN HỌC TPHCM

