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TRƯỚC SỰ KIỆN

GÓI TÀI TRỢ KIM CƯƠNGGÓI TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

• Bài truyền thông chính thức cho Diễn đàn có lồng ghép khéo léo thông tin Nhà tài trợ (NTT) trên các báo 
Đối tác truyền thông của sự kiện

• Hình ảnh/sản phẩm/giải pháp nổi bật của Nhà tài trợ xuất hiện trong phóng sự truyền thông của sự kiện
• Tên của NTT được đề cập trong thông cáo báo chí chính thức của sự kiện

TIN BÀI TRUYỀN THÔNG SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ
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• Web banner (300x300) của NTT được xuất hiện trên trang chủ website của sự kiện
• Logo/ thương hiệu Nhà tài trợ xuất hiện trang trọng trên trang chủ website của sự kiện tin giới thiệu về NTT 
(200 từ) được đăng tải trên website của sự kiện

• Thông tin giới thiệu về NTT (30 từ) được đưa trên e-newsletter gửi tới khách mời tham dự
• Các bài viết trên Social Media - Facebook có lồng ghép sự xuất hiện và gắn hashtag Nhà tài trợ
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TRUYỀN THÔNG TRÊN CÁC KÊNH VIDEO - WEBSITE - SOCIAL MEDIA - E NEWSLETTERS SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ

ợc đưa trên e newsletter gửi tới khách mời tham dự
ebook có lồng ghép sự xuất hiện và gắn hashtag Nhà tài trợ



TRONG SỰ KIỆN

SAU SỰ KIỆN

EXPO - TRIỂN LÃM SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ

• Gian hàng (24m2 (6m W x 4m L) trưng bày thành tựu của Nhà tài trợ tại diễn đàn 
• Video quay lại hình ảnh/ gian hàng của NTT tại triễn lãm trên Social media của sự kiện để kêu gọi mọi người 
đến tham quan gian hàng

• Logo Nhà tài trợ (danh vị kim cương) trên standee, backdrop, poster chương trình đặt trong và ngoài khu vực 
chào đón cuả Expo

EXPO - TRIỂN LÃM SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ

• Logo của NTT trong bản kỷ yếu online sau Diễn đàn Gói 1

• 01 đại diện Nhà tài trợ tham gia phát biểu tại Hội thảo trong lĩnh vực liên quan NTT đang hoạt động
• Logo Nhà tài trợ  (danh vị kim cương) trên standee  chương trình đặt bên bên ngoài các phòng họp nhỏ
• Logo và Bài giới thiệu về NTT xuất hiện trong cuốn tài liệu hội thảo
• Trang quảng cáo màu A4 trong tài liệu hội thảo online
• Video/Clip của NTT được trình chiếu tại Diễn đàn và Khu vực sáng tạo

SUMMIT - DIỄN ĐÀN SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ

• Tặng vé mời VIP tham gia tiệc tối
• Phát biểu của NTT (danh vị kim cương) trong tiệc tối 
• Logo Nhà tài trợ trên màn hình LED sân khấu của tiệc Gala
• TVC 15s/30s của Nhà tài trợ được trình chiếu trong sự kiện đêm Gala của Diễn đàn 
• Sản phẩm của NTT sẽ được sắp xếp 1 cách hợp lý để phục vụ tại tiệc tối hoặc làm quà tặng mang về cho 
các khách mời  ví dụ: rượu, bia, bút, đồng hồ, mô hình xe, ...

• Tên và danh vị Nhà tài trợ (danh vị kim cương) được MC cảm ơn trang trọng tại tiệc tối và nhận kỷ niệm 
chương cảm ơn của đơn vị tổ chức
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GALA DINNER SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ



TRƯỚC SỰ KIỆN

GÓI TÀI TRỢ VÀNG

• Bài truyền thông chính thức cho Diễn đàn có lồng ghép khéo léo thông tin Nhà tài trợ (NTT) trên các báo 
Đối tác truyền thông của sự kiện

• Hình ảnh/sản phẩm/giải pháp nổi bật của Nhà tài trợ xuất hiện trong phóng sự truyền thông của sự kiện
• Tên của NTT được đề cập trong thông cáo báo chí chính thức của sự kiện

TIN BÀI TRUYỀN THÔNG SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ
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• Web banner (300x300) của NTT được xuất hiện trên trang chủ website của sự kiện
• Logo/ thương hiệu Nhà tài trợ (danh vị Vàng) xuất hiện trang trọng trên trang chủ website của sự kiện
• Thông tin giới thiệu về NTT (200 từ) được đăng tải trên website của sự kiện
• Thông tin giới thiệu về NTT (30 từ) được đưa trên e-newsletter gửi tới khách mời tham dự
• Các bài viết trên Social Media - Facebook có lồng ghép sự xuất hiện và gắn hashtag Nhà tài trợ
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TRUYỀN THÔNG TRÊN CÁC KÊNH VIDEO - WEBSITE - SOCIAL MEDIA - E NEWSLETTERS SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ



TRONG SỰ KIỆN

SAU SỰ KIỆN

EXPO - TRIỂN LÃM SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ

• Gian hàng trưng bày thành tựu của Nhà tài trợ tại diễn đàn (kích thước, vị trí ưu tiên - 18m2 (6m W x 3m L)) 
• Video quay lại hình ảnh/ gian hàng của NTT tại triễn lãm trên Social media của sự kiện để kêu gọi mọi người 
đến tham quan gian hàng

• Logo Nhà tài trợ trên standee, backdrop, poster chương trình đặt trong và ngoài khu vực chào đón cuả Expo

EXPO - TRIỂN LÃM SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ

• Logo của NTT trong bản kỷ yếu online sau Diễn đàn Gói 1

• 01 đại diện Nhà tài trợ tham gia phát biểu tại Hội thảo trong lĩnh vực liên quan NTT đang hoạt động
• Logo Nhà tài trợ (Danh vị Vàng) trên standee chương trình đặt bên bên ngoài các phòng họp nhỏ
• Logo và Bài giới thiệu về NTT xuất hiện trong cuốn tài liệu hội thảo
• Trang quảng cáo màu A4 in ấn trong tài liệu hội thảo
• Video/Clip của NTT được trình chiếu tại Diễn đàn và Khu vực triển lãm

SUMMIT - DIỄN ĐÀN SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ

• Tặng vé mời VIP tham gia tiệc tối
• Logo Nhà tài trợ (danh vị vàng) trên màn hình LED sân khấu của tiệc Gala
• TVC 15s/30s của Nhà tài trợ được trình chiếu trong đêm Gala của Diễn đàn
• Sản phẩm của NTT sẽ được sắp xếp 1 cách hợp lý để phục vụ tại tiệc tối hoặc làm quà tặng mang về cho 
các khách mời  ví dụ: rượu, bia, bút, đồng hồ, mô hình xe, ...

• Tên và danh vị Nhà tài trợ (danh vị vàng) được MC cảm ơn trang trọng tại tiệc tối và nhận kỷ niệm chương 
cảm ơn của đơn vị tổ chức
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GALA DINNER SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ



TRƯỚC SỰ KIỆN

GÓI TÀI TRỢ BẠC

• Bài truyền thông chính thức cho Diễn đàn có lồng ghép khéo léo thông tin Nhà tài trợ (NTT) trên các báo 
Đối tác truyền thông của sự kiện

TIN BÀI TRUYỀN THÔNG SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ

text + ảnh 1

• Logo/ thương hiệu Nhà tài trợ xuất hiện trang trọng trên trang chủ website của sự kiện
• Thông tin giới thiệu (danh vị bạc) về NTT (200 từ) được đăng tải trên website của sự kiện
• Thông tin giới thiệu về NTT (30 từ) được đưa trên e-newsletter gửi tới khách mời tham dự
• Các bài viết trên Social Media - Facebook có lồng ghép sự xuất hiện và gắn hashtag Nhà tài trợ
• Các sự kiện và bài viết trên Social Media - Facebook có lồng ghép sự xuất hiện và gắn hashtag Nhà tài trợ

Gói
Gói
Gói
Gói
 Gói

1
1
1
1
1

TRUYỀN THÔNG TRÊN CÁC KÊNH VIDEO - WEBSITE - SOCIAL MEDIA - E NEWSLETTERS SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ



TRONG SỰ KIỆN

SAU SỰ KIỆN

EXPO - TRIỂN LÃM SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ

• Gian hàng trưng bày thành tựu của Nhà tài trợ tại diễn đàn 
• Video quay lại hình ảnh/ gian hàng của NTT tại triễn lãm trên Social media của sự kiện để kêu gọi mọi người 
đến tham quan gian hàng

• Logo Nhà tài trợ  (danh vị bạc) trên standee, backdrop, poster chương trình đặt trong và ngoài khu vực chào 
đón cuả Expo

EXPO - TRIỂN LÃM SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ

• Logo của NTT trong bản kỷ yếu online sau Diễn đàn Gói

• 01 Đại diện tham gia tọa đàm tại chuyên đề Hội thảo trong lĩnh vực liên quan
• Logo Nhà tài trợ trên standee  chương trình đặt bên bên ngoài các phòng họp nhỏ
• Logo và Bài giới thiệu về NTT xuất hiện trong cuốn tài liệu hội thảo
• Trang quảng cáo màu A4 in ấn trong tài liệu hội thảo
• Video/Clip của NTT được trình chiếu tại Diễn đàn và Khu vực triển lãm

SUMMIT - DIỄN ĐÀN SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ

• Tặng vé mời VIP tham gia tiệc tối
• Logo Nhà tài trợ (danh vị bạc) trên màn hình LED sân khấu của tiệc Gala
• Tên và danh vị Nhà tài trợ (danh vị bạc) được MC cảm ơn trang trọng tại tiệc tối và nhận kỷ niệm chương 
cảm ơn của đơn vị tổ chức
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GALA DINNER SỐ LƯỢNGĐVT GHI CHÚ



GÓI TRIỂN LÃM

GIAN HÀNG 9M2 SỐ LƯỢNG GHI CHÚĐVT

9m2

logo hình ảnh
ambum ảnh
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• Gian hàng trưng bày thành tựu của Nhà tài trợ tại diễn đàn được dàn dựng, thi công bởi BTC (NTT 
chỉ cung cấp các thiết kế)

• Logo của Nhà tài trợ xuất hiện trên website của sự kiện 
• Hình ảnh gian hàng của NTT được đăng tải quảng cáo trên social medi + fanpage của sự kiện
• Logo của NTT trong bản kỷ yếu online sau Diễn đàn

• 01 bàn tiếp khách & trưng bày tài liệu
• 01 bàn tròn và 3 ghế
• 01 backdrop 3mx3m (NTT cung cấp thiết kế)
• 01 ổ điện 
• Đèn, Internet, sàn & thảm 

Tổng Diện tích gian hàng 9m2, 
trong đó BTC cung cấp các hạng mục:



Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

INTERNATIONAL EVENTS & CONSULTING GROUPINTERNATIONAL EVENTS & CONSULTING GROUP

Tầng 5, số 66, đường Trần Đại Nghia, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
+  ( 8 4 )  2 4 6  6 6 3  2 4 5 0

info@iecgroup.com.vn | www.iecgroup.com.vn


