THƯ MỜI TÀI TRỢ
GIẢI TOP ICT VIỆT NAM 2019
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Hội viên, Đối tác
Giải TOP ICT Việt Nam là giải được Hội Tin học TP. HCM (HCA) tổ chức thường niên từ
năm 1998 dành cho doanh nghiệp, hội viên, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT
trên toàn quốc.
TOP ICT Việt Nam 2019, ngoài việc đổi mới các nhóm giải để phù hợp với sự chuyển đổi
không ngừng của công nghệ thì giải thưởng vẫn kế thừa và phát huy vai trò cốt lõi là vinh
danh và khẳng định sự nỗ lực, phát triển của các doanh nghiệp CNTT-TT.
HCA trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham gia đồng hành cùng sự kiện TOP ICT Việt
Nam, đây là cơ hội giúp doanh nghiệp mở rộng hình ảnh thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ đến
cộng động doanh nghiệp CNTT-TT, đối tác, hiệp hội tham dự chương trình.
Thông tin chi tiết về các quyền lợi đồng hành, Quý doanh nghiệp tham khảo nội dung đính
kèm bên dưới.
Thông tin liên hệ Ban Tổ chức TOP ICT Việt Nam 2019:
Ms Hoàng Yến: 093 7654 686 – tranhoangyen.media@gmail.com; yenth@hca.org.vn
Ms Phụng Châu: 0931064882 - chaucp@hca.org.vn
HỘI TIN HỌC TPHCM
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Danh vị tài trợ
Quyền lợi
Quảng bá thương hiệu
Logo trên Backdrop, Standee, Photo
Conner
Logo trên backdrop sân khấu sự kiện
VIO với danh vị Đồng tài trợ.
Logo trên website HCA kèm link dẫn
về web doanh nghiệp
Banner cảm ơn các nhà tài trợ đăng trên
trang chủ website HCA
Bài PR trên website HCA (500 chữ + 3
hình) – HCA được phép biên tập trước
khi đăng
Profile giới thiệu công ty kèm logo
đăng trên fanpage Hội Tin Học
Hoạt động tại sự kiện
Videoclip giới thiệu Doanh nghiệp đầu
giờ (clip do DN cung cấp)
Thiệp mời Gala Dinner và Lễ trao giải
Đặt standee tại khu vực sảnh sự kiện
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Tham dự các hoạt động truyền thông
trước, trong và sau sự kiện
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Biểu trưng cảm ơn từ BTC
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** Chi phí trên chưa bao gồm VAT
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