
ĐỒNG HÀNH TÀI TRỢ  

HỘI THẢO: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM – NỀN TẢNG 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CÁ TRA 

Thời gian: Thứ sáu, ngày 18/01/2019 

Tại: Khách sạn TTC – TP Cần Thơ 
 

 

CÁC GÓI TÀI TRỢ 

Tài trợ Kim cương: 60.000.000 đồng 

Tài trợ Vàng: 40.000.000 đồng 

Tài trợ Bạc: 30.000.000 đồng 

Tài trợ Đồng: 20.000.000 đồng 

Đồng tài trợ: 10.000.000 đồng 

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ 

STT Quyền lợi Nhà tài trợ 
TT Kim 

cương 
TT Vàng TT Bạc TT Đồng 

Đồng tài 

trợ 

1 

Logo xuất hiện trên 

backdrop, bandroll, 

standees, tài liệu chung 

trong Hội thảo 

Vị trí thứ 

nhất 

 

Vị trí thứ 2 

Bằng 2/3 

logo TT Kim 

cương 

Vị trí thứ 3 

Bằng 2/3 

logo TT Vàng 

Vị trí thứ 4 

Bằng 2/3 

logo TT Bạc 

Vị trí thứ 5 

Bằng 2/3 

logo TT 

Đồng 

2 

Logo xuất hiện trong Thư 

mời đại biểu tham dự sự 

kiện 

Vị trí thứ 

nhất 

 

Vị trí thứ 2 

Bằng 2/3 

logo TT Kim 

cương 

Vị trí thứ 3 

Bằng 2/3 

logo TT Vàng 

Vị trí thứ 4 

Bằng 2/3 

logo TT Bạc 

x 

3 
Trình chiếu video giới thiệu 

nhà tài trợ trong sự kiện 
Có Có x x x 

4 

Standees được trưng bày 

tại khu vực sân khấu sự 

kiện 

Có Có x x x 

5 

Ban tổ chức ưu tiên giới 

thiệu phóng viên báo đài 

phỏng vấn thu hình nhà tài 

trợ trong sự kiện 

Có Có x x x 

6 

Logo hoặc giới thiệu sản 

phẩm trên website Hiệp 

hội: pangasiusmap.com, 

vnpangasius.com, 

Trang 

chủ, 01 

năm 

09 tháng 06 tháng 03 tháng 01 tháng 



mekongfishmarket.com 

7 

Bài viết về hoạt động nổi 

bật của đơn vị tài trợ trên 

trang tin điện tử của Hiệp 

hội 

Có, 2 

bài 
Có, 1 bài Có, 1 bài x x 

8 

Logo và hàng mẫu sản 

phẩm (<10 kg), brochure 

của nhà tài trợ trưng bày 

tại gian hàng của Hiệp hội 

trong hội chợ quốc tế hoặc 

trong nước năm 2019  

Có Có Có x x 

9 

Đặt bàn trưng bày giới 

thiệu sản phẩm cho NTT 

đặt tại vị trí riêng, nổi bật 

tại sự kiện (KT bàn: 0,6m x 

1,2 m) 

02 bàn 01 bàn x x x 

10 

Bài trình bày giới thiệu 

công ty và sản phẩm của 

NTT trong chương trình 

Hội thảo, với thời lượng 

20-30 phút 

Có Có    

11 

Ban tổ chức cảm ơn và 

Tặng hoa Tôn vinh đóng 

góp vì sự nghiệp phát triển 

ngành hàng cá Tra Việt 

Nam 

Có Có Có Có Có 

12 

Dùng bửa cơm thân mật 

với các khách mời sở ban 

ngành, diễn giả là các 

chuyên gia đầu ngành, các 

đối tác trong chuỗi ngành 

hàng cá tra 

Có Có Có x x 

 

TÀI TRỢ KHÁC 

Tài trợ chi phí cho hội trường, giải lao, khách sạn cho hội thảo 

Tài trợ quà tặng cho diễn giả, đại biểu và khách mời. 

Quyền lợi Nhà tài trợ khác được tham khảo quyền lợi cho gói đồng tài trợ hoặc 

thương lượng quyền lợi với Hiệp hội. 

 



KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG 

TRƯỚC SỰ KIỆN 

- Đưa tin trên website Hiệp hội, Các trang liên kết trên mạng xã hội của Hiệp hội.  

- Giới thiệu quảng bá NTT qua thư mời đại biểu 

TRONG SỰ KIỆN 

- Treo backdrop, standee, trình chiếu video màn hình LED  

- Khu trưng bày giới thiệu thông tin, sản phẩm doanh nghiệp tham gia tài trợ 

xung quanh khu tổ chức sự kiện. 

- Báo đài đưa tin trong sự kiện 

SAU SỰ KIỆN 

- Đăng các bài viết, tin tức tổng kết website Hiệp hội và các báo chuyên ngành, 

truyền hình Cần Thơ, Vĩnh Long và các báo đài khác. 

QUYỀN LỢI THAM GIA TÀI TRỢ 

- Sự kiện diễn ra ở khách sạn sang trọng ở Cần Thơ - trung tâm ĐBSCL. 

- Qui tụ khách mời là các sở ban ngành, doanh nghiệp chế biến cá tra, sản xuất 

thức ăn, thuốc thú y thủy sản, dịch vụ hậu cần, trang trại, nông hộ nuôi cá tra và đối 

tác lâu năm trong và ngoài nước của Hiệp hội cá tra Việt Nam. 

- Góp phần xây dựng ngành hàng thủy sản Việt Nam lớn mạnh, trong đó có sản 

phẩm cá tra. 

- Giới thiệu đến khách hàng những ứng dụng tiến bộ KH – KT hiện đại trong 

khâu ương giống, nuôi thương phẩm, xử lý môi trường,.. 

- Tiếp cận nhiều khách hàng quan tâm đến Doanh nghiệp và dịch vụ được trưng 

bày tại sự kiện. 

- Chi phí phù hợp khi cùng đồng hành cùng các nhà tài trợ khác cùng mục tiêu 

phát triển ngành hàng thủy sản Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ 

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                           

Email: 

Người liên hệ :                                        Di động:                          Email: 

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 

 Mức tài trợ kim cương: 60.000.000 đồng  

Mức tài trợ vàng: 40.000.000 đồng 

Mức tài trợ bạc: 30.000.000 đồng 

Mức tài trợ đồng: 20.000.000 đồng 

Mức đồng tài trợ: 10.0000.000 đồng 

Mức tài trợ khác:…………………………………(Giá trị quy đổi:………………………triệu đồng) 

Đăng ký tham gia tài trợ trước ngày 30/12/2018, để công tác truyền thông, 

giới thiệu nhà tài trợ được chu đáo. 

III. HÌNH THỨC THANH TOÁN 

Hình thức thanh toán: Tiền mặt       -    Chuyển khoản:  

Thanh toán trước ngày :…………………………………………………  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Hiệp hội cá tra Việt Nam  

Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà VCCI số 12 Hòa Bình, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Mail: vietnam.office@vnpangasius.com  - ĐT: 0292.3819091 – Fax: 0292.3819003 

Mr. Thanh Phong- Phụ trách hội thảo 

ĐT: 0907 788798 - Email: hiephoicatravietnam@gmail.com 

V. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN 

Tên Tài khoản: Hiệp hội cá tra Việt Nam 

Số Tài khoản: 0111 000 199325 

Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Cần Thơ 

mailto:vietnam.office@vnpangasius.com
mailto:hiephoicatravietnam@gmail.com

