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Ngày 25/07/2018 tại While Palace
Danh vị tài trợ
Quyền lợi
Quảng bá thƣơng hiệu
Logo trên backdrop Sân khấu/ Standee/ Photo
Conner sự kiện Smart City
Logo trên backdrop sự kiện Toàn cảnh CNTT-TT
Việt Nam với danh vị Đồng tài trợ.
Logo trên website Viện ICST và HCA (kèm link
dẫn về website doanh nghiệp)
Logo t ê a e điệ tử tạp chí Thế giới Vi tính
Việt Nam - www.pcworld.com.vn
Trang quảng cáo trên tạp chí Thế giới Vi tính
Việt Nam
Logo trên trang bìa 4 tài liệu hội thảo
Banner cảm ơn các nhà tài trợ đăng trên trang
chủ website HCA và website Viện ICST
Bài PR trên website HCA: www.hca.org.vn (500
chữ + 3 hình) – BTC đƣợc phép biên tập trƣớc
khi đăng
Profile giới thiệu công ty kèm logo thƣơng hiệu
đăng trên fanpage Hội Tin Học và Viện ICST
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Hoạt động tại sự kiện
Chiếu video clip giới thiệu Doanh nghiệp đầu giờ
(clip do DN cung cấp)
Bà t ư
ày, iới t iệ iải p áp tại sự kiện Toàn
cảnh CNTT-TT Việt Nam ngày 26/7
Mời đại diện tham dự Gala Dinner và lễ trao giải
Top ICT Vietnam 2018
Đặt standee tại sảnh sự kiện (do DN chuẩn bị)
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Tham dự các hoạt động truyền thông toàn sự kiện







MC cảm ơn trên sân khấu







Nhân báo cáo hiệu quả truyền thông
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Ban tổ chức mong nhậ được sự hợp tác tổ chức, đồng tổ chức, tài trợ, tham gia... của các DN, đối tác trong và ngoài nước
trong chuỗi sự kiện chuyên ngành CNTT-TT-V để duy trì sự phát triển phù hợp với x ướng công nghiệp 4.0
Chúng tôi luôn sẵn sàng gặp gỡ quý vị để được cù
a t ao đổi các phương thức hợp tác – triển khai, vui lòng liên hệ:
Ms. Hoàng Yến – 093 7654 686 - yenth@hca.org.vn - tranhoangyen.media@gmail.com
Ms. Huy n Lê – 0938434218 – huyen.lt@icst.org.vn

