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QUYỀN LỢI TÀI TRỢ  

DIỄN ĐÀN: BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2020 - Lần 2 
 

- Thời gian (dự kiến): Thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Việt.  
     (ĐVT: Triệu đồng) 

TT QUYỀN LỢI TÀI TRỢ 

Kim 

Cương 

NTT 

Vàng 

NTT 

Bạc 

Tài trợ 

Hỗ trợ 

500 triệu 300 triệu 150 triệu 60 triệu 
 QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT     

1 

Đại diện NTT được phát biểu tham luận 5 

phút hoặc tham gia phần thảo luận trên sân 

khấu 

x    

2 
Lãnh đạo DN Tham dự sự kiện với tư cách 

khách mời V-VIP 
x x x x 

3 

(Trước sự kiện 45 phút) Đại diện NTT được 

chụp ảnh, kết nối và tiếp xúc ngoại giao trong 

phòng VIP đầu giờ. 

x x x x 

4 Được BTC trân trọng cảm ơn trong bế mạc x x x x 

5 

Được nhận chứng nhận “Nhà tài trợ ...” của 

BTC chương trình trao trong phòng VIP. 

- Và truyền thông hình ảnh đó trên màn LED 

cánh gà sân khấu. 

x x x x 

6 Giấy mời tham dự sự kiện 10 vé  6 vé  3 vé  2 vé  

 XUẤT HIỆN LOGO     

7 
Xuất hiện logo trên Pano duy nhất tại mặt tiền 

toà nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế 3 x 7m  
x x x x 

8 
Xuất hiện logo trên 02 phướn thả mặt tiền 

Trung tâm hội nghị Quốc tế tấm lớn 3 x 6m  
x x x x 

9 
Xuất hiện logo trên photowall (chụp ảnh)  

* nhân bản nhiều logo xen kẽ  
x x   

10 Xuất hiện Logo trên Standeee, bìa tài liệu và  x x x x 

11 
Phướn cột treo mặt đường Lê Hồng Phong  

(Quảng cáo ¼ chiều dài phướn: 0,62 x 2,45m) 
15 cái  9 cái  5 cái  1 cái 

12 

Logo của NTT được xuất hiện duy nhất trong 

4 pano thông điệp chính trong hội trường của 

Diễn đàn (2 x 1,5 m) 

x    

13 Xuất hiện Logo trên Phông sân khấu chính x x x  

14 

Xuất hiện Logo với danh vị NTT trên trang 

TT chính thức của sự kiện 

www.batdongsancongnghiep.vn 

x x x x 

 XUẤT HIỆN TẠI SỰ KIỆN     



 2 

15 

(diện tích) Bàn trưng bày thông tin giới thiệu  

tiêu chuẩn 1 quầy thông tin 1,5 x 2m  

- 1 bàn 2 ghế, 1 tấm dựng pano phía sau quầy  

2 quầy 1 quầy  1 quầy   

 QUYỀN LỢI QUẢNG CÁO      

16 
QC mặt sau của thẻ khách mời 9 x 15 cm 

Túi giấy đựng tài liệu của Diễn đàn 
Duy nhất    

17 
Quảng cáo trên 2 mặt cạnh của túi giấy đựng 

tài liệu của Diễn đàn  
Duy nhất     

18 
Video của doanh nghiệp được trình chiếu trên 

màn Led sân khấu chính (đầu phiên) 
3 lần 1 lần    

19 
Quảng cáo tại Standee điện tử (55 in) dựng tại 

sự kiện  
2 eMag 2 eMag  2 eMag 1 e Mag 

20 
Quảng cáo trong quyển Niên giám Khu công 

nghiệp toàn quốc (A4, 4 màu) 

Trang bìa 

4 
1 trang 1 trang ½ trang 

21 Trang ruột nội dung(A4, đen trắng) 6 trang 4 trang 2 trang 2 trang  

22 
Tài liệu quảng cáo của nhà tài trợ được đặt 

trong túi tài liệu gửi khách tham dự hội thảo 
x x x x 

23 
Banner Quảng cáo trên chuyên trang điện tử 

luxury-Inside.vn  
x x   

24 
Banner Quảng cáo trên trang 

batdongsancongnghiep.vn 
x x   

 QUYỀN LỢI TRUYỀN THÔNG     

25 
Xuất hiện thương hiệu trong phóng sự chuyên 

sâu sẽ trình chiếu trong chương trình 
x x   

26 

Thông tin về nhà Tài trợ được BTC sử dụng 

làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động 

truyền thông trước & sau khi diễn ra hội thảo 

x x   

27 
Bài PR của doanh nghiệp  

đăng trên www.thuonggiaonline.vn  
5 bài 3 bài 2 bài 1 bài 

(NTT: Nhà tài trợ) 

Ghi chú: 

* BTC nhận tài trợ hỗ trợ bằng hiện vật là các sản phẩm – DV của doanh nghiệp muốn quảng bá giới 

thiệu tại sự kiện. Số lượng SP-DV: 800 xuất.  
 

 

“Ban tổ chức chân thành cảm ơn  

Quý Doanh nghiệp đã xem xét hồ sơ mời tài trợ của chúng tôi.  

Ý nghĩa của việc tài trợ không chỉ là quảng bá hình ảnh thương hiệu mà còn mang mục đích hỗ trợ 

tài chính trực tiếp cho công tác tổ chức sự kiện. Nhằm góp phần tác động, thúc đẩy sự phát triển 

cho một thị trường đang tiềm ẩn nhiều cơ hội to lớn như BĐS Công nghiệp tại VN” 

BTC Trân trọng cảm ơn! 

Thương Gia Media: Ms. Thy Dung: 098 339 5526  

                                 Ms. Lê Huyền: 083 622 5526 - Email: bdscnvn@gmail.com 

                                          Hotline: 09 1199 5526 - www.batdongsancongnghiep.vn 
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(Bản sửa đổi bổ sung ngày 4/5/2020) 


