QUYỀN LỢI ĐỒNG HÀNH
HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG 2018
“KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG KỶ NGUYÊN SỐ”
CÁC DANH VỊ ĐỒNG HÀNH
Logo thương hiệu trên Backdrop sân
khấu chính, Standee, Banner
Logo thương hiệu trên website HCA và
kèm link trang web doanh nghiệp
Logo thương hiệu trên banner cảm ơn đăng
trên website HCA
Profile giới thiệu DN trên Fanpage
HCA, Fanpage chương trình
Tin tuyển dụng của DN trên Website HCA
(Mỗi tin cách nhau 30 ngày)
Chiếu Videoclip DN
(Videoclip do DN cung cấp)

ĐỒNG HÀNH
CHÍNH
66.000.000

ĐỒNG HÀNH 1
44.000.000

Giao lưu cùng sinh viên tại chỗ
Tham gia tuyển dụng trong chương trình
(theo điều phối của Moderator)
Đặt brochure DN tại bàn Lễ tân
Bàn tại khu vực tuyển dụng riêng của
chương trình
Đặt Standee tại khu vực tổ chức chương
trình (Standee do nhà đồng hành chuẩn bị)

ĐỒNG HÀNH 3
16.500.000

ĐỒNG HÀNH 4
11.000.000

Lớn nhất

Lớn vừa
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Giao lưu, chia sẻ với sinh viên theo chủ
70% các điểm trường 40% các điểm trường
đề phù hợp với chương trình
Giao lưu talkshow tại khu vực sân khấu
với sinh viên/ giảng viên

ĐỒNG HÀNH 2
33.000.000

20% các điểm trường
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2 cái

2 cái

1 cái

1 cái
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Ưu tiên sắp xếp phỏng vấn trên các
phương tiện truyền thông (báo/đài)….
Tham dự những hoạt động truyền
thông TRƯỚC – TRONG và SAU
sự kiện
BTC cảm ơn trong Thông cáo báo chí
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**ĐĂNG KÍ BÀN TẠI KHU VỰC TUYỂN DỤNG RIÊNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Chi phí hỗ trợ tổ chức chương trình:
+ 5,500,000đ/ bàn/ điểm trường
+ 13,200,000đ/ bàn/ 3 điểm trường
** Tất cả các chi phí trên đã bao gồm VAT
HCA mong nhận được sự hợp tác tổ chức, đồng tổ chức, đồng hành, tham gia... của các DN, đối tác trong và ngoài nước trong chuỗi
chương trình này. Chúng tôi luôn sẵn sàng gặp gỡ quý vị để được cùng nhau trao đổi các phương thức hợp tác – triển khai, vui lòng liên
hệ:
Ms. Châu – chaucp@hca.org.vn – 0931 064 882
Ms. Nhung – nhungnth@hca.org.vn – 0166 552 6652
Ms. Yến – yenth@hca.org.vn – 0937 654 686
**Chi tiết chương trình đã được tổ chức qua các năm vui lòng tham khảo tại proposal đính kèm hoặc:
Website HCA: http://hca.org.vn/
Fanpage HCA: https://www.facebook.com/HCAVietnam/?fref=ts
HỘI TIN HỌC TP.HCM

