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Videoclip phát đầu giờ, nghỉ giải lao, trên livestream của Hội thảo (file do
NTT cung cấp, BTC chiếu vòng lặp)
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Bài PR doanh nghiệp đăng website và fanpage HCA (nội dung DN cung cấp,
tối đa 500 chữ, 2 hình, thời gian đăng cách tối thiểu 07 ngày)
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Quyền lợi
Thương hiệu
Logo trên Backdrop, Photo Corner, Standee, Banner của Hội thảo
Logo trên website HCA và kèm đường link về website doanh nghiệp
Hoạt động tại sự kiện

Tham gia tọa đàm trong Hội thảo
Bàn giới thiệu giải pháp, dịch vụ, sản phẩm
Truyền thông, giới thiệu giải pháp doanh nghiệp sẽ trưng bày tại hội thảo
trên fanpage HCA và tài liệu online (thông tin do doanh nghiệp cung cấp)
Standee tại Hội thảo (do doanh nghiệp chuẩn bị)
Miễn phí đăng ký tham dự Hội thảo
Truyền thông

MC vinh danh cảm ơn NTT tại Hội thảo

(Tất cả các chi phí chưa bao gồm 10% thuế GTGT)

Các nội dung đồng hành khác
Gói hỗ trợ truyền thông thương hiệu

10.000.000 đồng/ đơn vị



Logo trên Backdrop, Photo Corner, Standee, Banner của Hội thảo với danh vị ĐỒNG HÀNH



01 standee tại Hội thảo (do doanh nghiệp chuẩn bị)



Videoclip (01 phút) phát đầu giờ, nghỉ giải lao, trên livestream của Hội thảo (file do NTT cung cấp, BTC chiếu vòng lặp)



Miễn phí 02 khách đăng ký tham dự Hội thảo



MC vinh danh cảm ơn NTT tại Hội thảo

Khu vực trải nghiệm, trưng bày giải pháp Chuyển đổi số

5.000.000 đồng/ đơn vị



01 Bàn giới thiệu giải pháp, dịch vụ, sản phẩm: kích thước 1,5mx0,8m, 02 ghế, 01 ổ điện



01 standee tại Hội thảo (do doanh nghiệp chuẩn bị)



Hỗ trợ truyền thông, giới thiệu giải pháp doanh nghiệp sẽ trưng bày tại hội thảo trên fanpage HCA và tài liệu online.



Miễn phí 02 khách đăng ký tham dự Hội thảo

Đăng kí tham dự Hội thảo



Doanh nghiệp khối CNTT-VT: 500.000 đồng/ khách



Doanh nghiệp khối ứng dụng: Miễn phí

Chính sách ưu đãi hội viên, doanh nghiệp


Hội viên HCA

Áp dụng cho Hội viên hoàn tất hội phí năm 2021



Chuỗi tài trợ, đồng hành

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp

Giảm 5% chi phí đăng ký Gói tài trợ, đồng hành.
Giảm 10% chi phí đăng ký tham dự Hội thảo.
Giảm 5% chi phí đăng ký Gói tài trợ, đồng hành khi tham gia lần thứ 2
Giảm 10% chi phí đăng ký Gói tài trợ, đồng hành khi đăng ký tham gia lần thứ 3

** Các gói tài trợ, đồng hành chỉ áp dụng cho 01 chuyên đề. Doanh nghiệp vui lòng thanh toán 100% chi phí trước 05 ngày diễn ra sự kiện.
Thông tin thêm vui lòng liên hệ: Ms. Trúc Vy: 077 6988 049 – vynht@hca.org.vn – nguyenvy.2507@gmail.com ;
Ms. Phụng Châu: 0931 064 882 – chaucp@hca.org.vn – chungphungchau@gmail.com
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