TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 9 VỀ CÔNG NGHỆ ĐÓNG TÀU,
HÀNG HẢI VÀ CÔNG TRÌNH BIỂN
24 - 26/1/2018
Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC)
Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ
Chương trình tài trợ được Ban tổ chức đưa ra không chỉ nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt
động của triển lãm Vietship 2018 mà đồng thời còn giúp quảng bá tối đa thương hiệu của
quý vị trong thị trường hàng hải và đóng tàu.

I. Tài trợ Kim cương (US$ 30,000)
Quyền lợi:
1. Tên và logo của nhà tài trợ được ghi nhận trên các ấn phẩm và website chính thức của

Triển lãm
2. Miễn phí 4 gian tiêu chuẩn hoặc 36 m2 đất trống trong Triển lãm
3. Bài phát biểu ngắn (3 phút) tại Lễ khai mạc Triển lãm (Nếu có nhiều nhà tài trợ kim

cương, Ban tổ chức sẽ lựa chọn một nhà tài trợ đại diện để phát biểu)
4. 5 vé mời khai mạc
5 vé dự tiệc chiêu đãi
100 vé mời tham quan triển lãm
5. 1 trang ruột màu quảng cáo trong kỷ yếu của Triển lãm (thiết kế do nhà tài trợ cung cấp)
6. 2 pa-nô kích cỡ 1,5m x 8m được treo tại Triển lãm (pa-nô do nhà tài trợ cung cấp)

II. Tài trợ Vàng (US$ 20,000):
Quyền lợi:
1. Tên và logo của nhà tài trợ được ghi nhận trên các ấn phẩm và website chính thức của

Triển lãm
2. Miễn phí 3 gian tiêu chuẩn hoặc 27 m2 đất trống trong Triển lãm
3. 4 vé mời khai mạc

4 vé dự tiệc chiêu đãi
80 vé mời tham quan triển lãm
4. 1 trang ruột màu quảng cáo trong kỷ yếu của Triển lãm (thiết kế do nhà tài trợ cung cấp)
5. 1 pa-nô kích cỡ 1,5m x 8m được treo tại Triển lãm (pa-nô do nhà tài trợ cung cấp)

III. Tài trợ Bạc (US$ 15,000):
Quyền lợi:
1. Tên và logo của nhà tài trợ được ghi nhận trên các ấn phẩm và website chính thức của

Triển lãm
2. Miễn phí 2 gian tiêu chuẩn hoặc 18 m2 đất trống trong Triển lãm
3. 3 vé mời khai mạc

3 vé dự tiệc chiêu đãi
60 vé mời tham quan triển lãm
4. 1 trang ruột màu quảng cáo trong kỷ yếu của Triển lãm (thiết kế do nhà tài trợ cung
cấp)
5. 1 pa-nô kích cỡ 1,5m x 8m được treo tại Triển lãm (pa-nô do nhà tài trợ cung cấp)

IV. Đồng tài trợ (US$ 10,000):
Quyền lợi:
1. Tên và logo của nhà tài trợ được ghi nhận trên các ấn phẩm và website chính thức của
2.
3.

4.
5.

Triển lãm
Miễn phí 1 gian tiêu chuẩn hoặc 9 m2 đất trống trong Triển lãm
2 vé mời khai mạc
2 vé dự tiệc chiêu đãi
40 vé mời tham quan triển lãm
1 trang ruột màu quảng cáo trong kỷ yếu của Triển lãm (thiết kế do nhà tài trợ cung cấp)
1 pa-nô kích cỡ 1,5m x 8m được treo tại Triển lãm (pa-nô do nhà tài trợ cung cấp)
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ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ
Tên đơn vị (Tiếng Việt): .......................................................................................................
(Tiếng Anh): …...................................................................................................
Địa chỉ …….…………………………………….………….………………………………
Họ và tên người đăng ký: ......................................................................................................
Điện thoại:................................................................ Fax: ..................................................
Email............................................................................Website:…..………………………
Xin đánh dấu vào ô bên dưới để chọn gói tài trợ:
□ Gói 1 - Tài trợ kim cương (30.000 USD)
□ Gói 2 - Tài trợ vàng (20.000 USD)
□ Gói 3 - Tài trợ bạc (15.000 USD)
□ Gói 4 - Đồng tài trợ (10.000 USD)
Địa chỉ chuyển tiền tài trợ:
Người thụ hưởng: Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy
Số tài khoản:
111 000 065 326 (VNĐ)
114 0002 01 220 (USD)
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương Hội Sở
Địa chỉ: 32/298 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội
Đơn đăng ký vui lòng gửi về Ban tổ chức trước ngày 30 tháng 9 năm 2017:
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY (SBIC)
Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh , Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 37711588
Fax: (84-24) 37711565
E-mail: vietship2018@sbic.com.vn / vietship2018@gmail.com
Ngày
tháng
năm 2017
Thủ trưởng đơn vị đăng ký
(ký tên, đóng dấu)

Ngày

tháng
năm 2017
Xác nhận của Ban tổ chức
(ký tên, đóng dấu)

