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QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ
A. CÁC HÌNH THỨC VÀ MỨC TÀI TRỢ

• Mức 1, mức tài trợ: 50.000.000 VND
• Mức 2, mức tài trợ: 30.000.000 VND
B. QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ
STT

Quyền lợi của nhà tài trợ
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Logo trên nền website của hội thảo
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Logo trên nền backdrop của các phòng
hội thảo
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Thông tin nhà tài trợ được quảng bá
trên các kênh thông tin của hội thảo
Đại diện của doanh nghiệp tham dự
buổi lễ khai mạc hội thảo và được nên
tên trong chương trình
Logo nhà tài trợ được in trên backdrop
và các giấy tờ khác trong hội thảo
Logo nhà tài trợ được in trên băng rôn,
phông nền của hội thảo
Treo băng rôn trong Trường
Trưng bày triển lãm (nếu có)
Dự tiệc chiêu đãi của Ban tổ chức
Liên kết đường link website khoa đến
website nhà tài trợ trong một năm
Đại diện tham dự hội thảo
Được hưởng quyền lợi nhà tài trợ từ
một số hoạt động của khoa TCNH
trong một năm (tự chọn)

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Mức 1

Mức 2

(Hàng 1)

(Hàng 2)

(Hàng 1)

(Hàng 2)

Ghi chú:
Trên đây chỉ là khung
minh họa các hình thức và
quyền lợi nhà tài trợ. Ban
tổ chức sẽ làm việc trực
tiếp với từng nhà tài trợ để
thống nhất các mức tài trợ
cụ thể khác và chi tiết
6m2

4m2

quyền lợi theo yêu cầu của
hai bên. Ban tổ chức cũng
tiến hành các thỏa thuận
với các nhà bảo trợ truyền

2 người
2 hoạt động

1 người
1 hoạt động

Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM

thông để có thể có thêm
các quyền lợi khác của
nhà tài trợ.

