HCA WEBINAR
CHUYỂN ĐỔI ĐỂ BỨT PHÁ – TÍCH HỢP ĐỂ DẪN ĐẦU
Chuyên đề 1: “PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP”

Dự kiến: Ngày 29/07/2021 (thứ Năm) - Online trên nền tảng Cisco Webex
- Đăng kí tài trợ: Vui lòng xem quyền lợi tài trợ được đính kèm bên dưới.
- Đăng kí tham dự Chuyên đề 1: https://tinyurl.com/DangkiWebinar1

Thời gian

Nội dung

09g00 – 09g25

Videoclip giới thiệu các giải pháp công nghệ

09g25 – 09g30

Giới thiệu chương trình

09g30 – 09g40

Thực trạng, nhu cầu và chính sách hỗ trợ phát triển TMĐT trong
bối cảnh hiện nay - Cơ hội chuyển đổi cho doanh nghiệp

Chuyên gia khách mời
Thị trường TMĐT 2020-2021 và các xu hướng TMĐT 2021
09g40 – 09g50

09g50 – 10g05

10g05 – 10g20

10g20 – 10g35
10g35 – 11g35
11g35

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM),
Phó Chủ tịch Hội đồng Phát triển TMĐT TP.HCM.
Xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử đa kênh

Doanh nghiệp đồng hành
Chiến lược growth hacking trên các sàn thương mại điện tử 2021

Doanh nghiệp đồng hành
Quy trình vận hành thương mại điện tử

Doanh nghiệp đồng hành
Talkshow: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai & các bài học thực tế
Kết thúc chương trình

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ

NỘI DUNG
(Các gói tài trợ, đồng hành chỉ áp dụng cho 01 chuyên đề)
Logo trên Backdrop, Banner chương trình
Logo trên website HCA và kèm link website doanh nghiệp
Tham gia chia sẻ giải pháp tại sự kiện

(Nội dung chia sẻ phù hợp với chủ đề)
Tham gia talkshow thảo luận tại sự kiện

(Nội dung chia sẻ phù hợp với chủ đề)

ĐỒNG HÀNH
TÀI TRỢ

ĐỒNG HÀNH
THƯƠNG HIỆU

20.000.000 VND

10.000.000 VND

√

√

15 ngày

10 ngày

01 Báo cáo
(15 phút)

KHÔNG

√

√

02 bài

01 bài

03 phút

1 phút 30 giây

√

√

√

√

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)
Videoclip phát đầu giờ và cuối giờ trên nền tảng Webinar

(Video do doanh nghiệp cung cấp, BTC chiếu vòng lập)
Thông tin giới thiệu sản phẩm được đăng tải trên tài liệu online

(Nội dung phù hợp với chủ đề, do doanh nghiệp cung cấp)
MC vinh danh cảm ơn tại sự kiện

* Chi phí chưa bao gồm 10% thuế GTGT. Doanh nghiệp vui lòng thanh toán 100% chi
phí trước 03 ngày diễn ra sự kiện.

- Chính sách ưu đãi:
* Giảm 25% gói tài trợ, đồng hành cho Hội viên HCA (đã hoàn tất hội phí năm 2021,

không áp dụng đồng thời các chính sách khác).

* Giảm 20% chi phí gói tài trợ, đồng hành cho các doanh nghiệp đăng ký tham dự 02
chuyên đề.
- Đăng ký tham dự chương trình: Miễn phí.
HỘI TIN HỌC TP.HCM

