QUYỀN LỢI TÀI TRỢ
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TIN HỌC NHIỆM KỲ 7
LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP HỘI TIN HỌC TPHCM
Dự kiến ngày 06/12/2018

Danh vị tài trợ
Quyền lợi
Quảng bá thương hiệu
Logo trên backdrop Sân khấu/
Standee/ Photo Conner sự kiện LỄ
KỶ NIỆM 30 NĂM
Logo trên website HCA (kèm link dẫn
về trang web doanh nghiệp)
Banner cảm ơn các nhà tài trợ đăng
trên trang chủ website HCA
Bài PR trên website HCA:
www.hca.org.vn (500 chữ + 3 hình) –
HCA biên tập thông tin trước khi
đăng tải
Profile giới thiệu công ty kèm logo
thương hiệu đăng trên fanpage Hội
Tin Học
Logo trên folder HCA
Hoạt động tại sự kiện
Chiếu video clip giới thiệu Doanh
nghiệp đầu giờ (clip do DN cung cấp)
Mời đại diện tham dự tiệc Gala
Dinner chúc mừng 30 năm thành lập
Được đặt standee tại sự kiện
Được tham dự các hoạt động truyền
thông trước, trong và sau sự kiện

TÀI TRỢ

TÀI TRỢ

TÀI TRỢ

TÀI TRỢ

TÀI TRỢ

CHÍNH

KIM CƯƠNG

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

150.000.000

100.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

Lớn

Lớn vừa

Vừa

Nhỏ

Nhỏ

6 tháng

4 tháng

2 tháng

1 tháng

1 tháng

3 tháng

3 tháng

3 tháng

3 tháng

3 tháng

3 bài

2 bài

1 bài

1 bài

--









--





2 phút

1 phút

--

--

--

03 đại diện

02 đại diện

01 đại diện

01 đại diện

01 đại diện

02 cái

02 cái

01 cái

01 cái

--











MC thay mặt BTC đọc tên vinh danh
cám ơn trong chương trình











Phát Brochure/ tài liệu DN tại sự kiện
(thông qua bàn của BTC)
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Nhỏ

Quyền lợi truyền thông
Logo trên trang cảm ơn tạp chí in Thế
Giới Vi Tính – PCWorld VN

Lớn

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



Quyền lợi khác
Tham dự giải Golf chào mừng 30 năm
thành lập Hội (dự kiến T9/2018)
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Không

** Chi phí trên chưa bao gồm VAT
Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII và Lễ kỷ niệm 30 năm là một trong những cột mốc quan trọng nhất đánh dấu sự phát triển của
Hội Tin học TPHCM qua từng thời kỳ. HCA mong nhận được sự đồng hành của các DN, đối tác trong và ngoài nước trong sự
kiện 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 Hoàng Yến – DĐ: 0937 654 686 - Email: yenth@hca.org.vn; tranhoangyen.media@gmail.com
Ms Phụng Châu – DĐ: 0931 064 882 - Email: chaucp@hca.org.vn

** Thông tin thêm vui lòng tham khảo tại:
Website: http://hca.org.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/HCAVietnam/ ; https://www.facebook.com/HCAMediaCenter/
HỘI TIN HỌC TP.HCM

