CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ
HỘI THẢO HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CNTT-TT VIỆT NAM LẦN THỨ 19
Tp. Đà Lạt từ 21 đến 22 tháng 8 năm 2015
(Kèm theo văn bản số
/BTC-HT/STTTT ngày …/…/2015)
Tài trợ Vàng: 250 triệu đồng
- Tên và Logo của nhà tài trợ ở vị trí trang trọng nhất trên các quảng cáo, pano và banderol của Hội
thảo.
- Đại diện cho nhà tài trợ được phát biểu chào mừng (05 phút) trong Lễ Khai mạc hoặc có bài tham
luận (20-25 phút) phù hợp với chủ đề hội thảo trong phiên khai mạc (sau khi thống nhất nội dung với
BTC).
- Nhà tài trợ được sử dụng 02 gian triển lãm miễn phí.
- Thông tin về nhà tài trợ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đưa tin về Hội thảo.
- 10 giấy mời tham dự Lễ Khai mạc; Tiệc chào mừng; 40 giấy mời tham dự Hội thảo.
- Các thông tin, quảng cáo về nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo.
Tài trợ Bạc: 120 triệu đồng
- Tên và Logo của nhà tài trợ được đặt ở vị trí trang trọng trên các quảng cáo, pano và banderol.
- Nhà tài trợ được cấp 01 gian triển lãm miễn phí, ưu tiên đăng ký báo cáo tại các phân ban.
- Thông tin về nhà tài trợ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đưa tin về Hội thảo.
- 5 giấy mời tham dự Lễ Khai mạc, Tiệc chào mừng; 20 giấy mời tham dự Hội thảo.
- Các thông tin, quảng cáo về nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo.
Tài trợ Đồng: 70 triệu đồng
- Tên và Logo của nhà tài trợ được đặt ở vị trí trang trọng trên các quảng cáo, pano và banderol.
- Nhà tài trợ được ưu tiên đăng ký báo cáo tại phân ban Sản phẩm - Giải pháp.
- Thông tin về nhà tài trợ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đưa tin về Hội thảo.
- 10 giấy mời tham dự khai mạc và tham dự Hội thảo.
- Các thông tin, quảng cáo về nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo.
Tài trợ Tiệc trưa 21/8/2015: 100 triệu đồng
- Đại diện cho nhà tài trợ được phát biểu (8-10 phút) trong Tiệc trưa Hội thảo ngày 21/8/2015.
- Tên hoặc Logo của nhà tài trợ được hiển thị trong tiệc trưa Hội thảo và trên banderol của Hội thảo.
- Thông tin về nhà tài trợ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đưa tin về Hội thảo.
- 10 giấy mời tham dự Lễ Khai mạc và tham dự Hội thảo.
Tài trợ Coffee break: 40 triệu đồng
- Tên hoặc Logo của nhà tài trợ được hiển thị trong các vị trí Coffee break Hội thảo.
- Nhà tài trợ được phát tài liệu quảng bá về mình trong thời gian Coffee break.
Tài trợ Túi – Cặp cho Hội thảo: 60 triệu đồng
- Túi – Cặp Hội thảo với Logo nhà tài trợ sẽ được phát cho các đại biểu tham dự.
- Logo và tên của nhà tài trợ sẽ được quảng bá rộng rãi.
Tài trợ In ấn và Tài liệu Hội thảo: 30 triệu đồng
- Kỷ yếu, nội dung Hội thảo sẽ được gửi tới toàn bộ đại biểu tham dự.
- Logo của Nhà tài trợ sẽ được ghi trên Kỷ yếu và quảng bá trên 01 trang bìa Kỷ yếu Hội thảo.
Chi tiết xin liên hệ:
 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
Tầng 8, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, – thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.
Số điện thoại: 0633.541546/0633.705787, Fax: 0633.541547, Email: hoangnd@lamdong.gov.vn
(Ông Nguyễn Đạo Hoàng – Phụ trách Văn phòng Sở)
Đơn vị thụ hưởng: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
Số TK: 5400 2110 00 104
Tại: Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng
 Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, tầng 6, 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
ĐT: (04) 38211725 (Bà Nguyễn Xuân Hương); Email: vaip@vnn.vn, vaip1@vnn.vn
Website: http://ict2015.lamdong.gov.vn, www.vaip.org.vn

