
HỒ SƠ TÀI TRỢ
VCCA 2017

29/11       02/12/2017 

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Ban tổ chức: 

Cơ quan đồng tổ chức: 



A. TÀI TRỢ CHO TRIỂN LÃM

I. TÀI TRỢ KIM CƯƠNG: 500.000.000 VNĐ

Danh vị Nhà tài trợ:

Được nhận danh vị “Nhà tài trợ Kim Cương” cho Triển lãm và được sử dụng danh vị này trong các hoạt động 

kinh doanh, tiếp thị thương hiệu của nhà tài trợ và được tặng 1 bảng vàng danh vị 

Quyền lợi:

- Miễn phí 54 m2 đất trống vị trí thuận lợi nhất tại Triển lãm để đơn vị dàn dựng, trưng bày sản phẩm

- Miễn phí 02 trang Quảng cáo trong Catalogue chính thức của Triển lãm.

- Phát biểu 03 - 05 phút tại Họp báo giới thiệu Triển Lãm

- Giới thiệu lãnh đạo đơn vị tài trợ và cám ơn trong diễn văn Khai mạc của Ban tổ chức

- Đoàn quan khách dự Khai mạc, tham quan và chụp ảnh tại gian hàng của đơn vị tài trợ, Phát biểu 03-05 phút 

tại Lễ Khai mạc Triển lãm

Truyền thông rộng rãi cho đơn vị tài trợ cụ thể như sau:

+ Gửi 5.000 tờ giới thiệu về doanh nghiệp cùng giấy mời tham quan Triển lãm đến đối tượng khách 

hàng tiềm năng của Doanh nghiệp trên Toàn Quốc, qua đường bưu điện.

+ In logo đơn vị tài trợ trong các ấn phẩm chính thức của Triển lãm

+ In logo đơn vị tài trợ trong các backdrop, paono, phướn, các nội dung trang trí tổng thể Triển lãm

+ In logo đơn vị tài trợ trong các nội dung quảng cáo trên báo, tạp chí quảng cáo cho triển lãm

+ 02 trang quảng cáo + 01 bài viết về đơn vị tài trợ đăng trên Tạp chí Tự động hóa ngày nay

+ Giới thiệu về việc tham dự, sản phẩm (hoặc hình ảnh khu gian hàng) của đơn vị tài trợ trong bài

viết trên các báo: Vnexpress, vietnamnet, congthuong, doanhnghiepthuongmai, đầu tư.

+ 01 phóng sự giới thiệu về doanh nghiệp quay tại triển lãm phát sóng trên truyền hình HTV1

+ 01 bài PR trong số báo chuyên đề của Triển lãm (Báo Đầu tư phát hành ngày)

+ Được tham gia vào các hoạt động chung của Triển lãm như: thuyết trình tại Hội thảo, tọa đàm có

chủ đề liên quan đến dòng sản phẩm đơn vị phân phối, giới thiệu quảng bá thương hiệu, sản phẩm tại

khu giao thương – sân khâu tổ chức bốc thăm trúng thưởng tri ân khách hàng…



II. TÀI TRỢ VÀNG 350.000.000 VNĐ 

1.Danh vị Nhà tài trợ:

Được nhận danh vị “Nhà tài trợ vàng” cho Triển lãm và được sử dụng danh vị này trong các hoạt 

động kinh doanh, tiếp thị thương hiệu của nhà tài trợ và được tặng 1 bảng vàng danh vị 

Quyền lợi:

Miễn phí 36 m2 đất trống vị trí thuận lợi nhất tại Triển lãm để đơn vị dàn dựng, trưng bày sản phẩm

Miễn phí 01 trang Quảng cáo trong Catalogue chính thức của Triển lãm.

Giới thiệu lãnh đạo đơn vị tài trợ và cám ơn trong diễn văn Khai mạc của Ban tổ chức

Đoàn quan khách dự Khai mạc, tham quan và chụp ảnh tại gian hàng của đơn vị tài trợ

Truyền thông rộng rãi cho đơn vị tài trợ cụ thể như sau:

+ In logo đơn vị tài trợ trong các ấn phẩm chính thức của Triển lãm

+ In logo đơn vị tài trợ trong các backdrop, paono, phướn, các nội dung trang trí tổng thể Triển lãm

+ In logo đơn vị tài trợ trong các nội dung quảng cáo trên báo, tạp chí quảng cáo cho triển lãm

+ 01 Trang quảng cáo + 01 bài viết về đơn vị tài trợ đăng trên Tạp chí Tự động hóa ngày nay

+ Giới thiệu về việc tham dự, sản phẩm (hoặc hình ảnh khu gian hàng) của đơn vị tài trợ trong bài

viết trên các báo: diendandoanhnghiep, Thuongmaibanle, tienphong.

+ 01 phỏng vấn đại diện doanh nghiệp trong phóng sự chung về Triển lãm

+ 01 phần PR trong bài viết chuyên đề của Triển lãm (Báo Thời báo Kinh tế )

+ Được tham gia vào các hoạt động chung của Triển lãm như: thuyết trình tại Hội thảo, tọa đàm có

chủ đề liên quan đến dòng sản phẩm đơn vị phân phối, giới thiệu quảng bá thương hiệu, sản phẩm 

tại khu giao thương – sân khâu tổ chức bốc thăm trúng thưởng tri ân khách hàng…



III. TÀI TRỢ BẠC 200.000.000 VNĐ

Danh vị Nhà tài trợ:

Được nhận danh vị “Nhà tài trợ bạc” cho Triển lãm và được sử dụng danh vị này trong các hoạt động 

kinh doanh, tiếp thị thương hiệu của nhà tài trợ và được tặng 1 bảng vàng danh vị 

Quyền lợi:

Miễn phí 27 m2 đất trống vị trí thuận lợi nhất tại Triển lãm để đơn vị dàn dựng, trưng bày sản phẩm

Miễn phí 01 trang Quảng cáo trong Catalogue chính thức của Triển lãm.

Giới thiệu lãnh đạo đơn vị tài trợ và cám ơn trong diễn văn Khai mạc của Ban tổ chức

Đoàn quan khách dự Khai mạc, tham quan và chụp ảnh tại gian hàng của đơn vị tài trợ

Truyền thông rộng rãi cho đơn vị tài trợ cụ thể như sau:

+ In logo đơn vị tài trợ trong các ấn phẩm chính thức của Triển lãm

+ In logo đơn vị tài trợ trong các backdrop, paono, phướn, các nội dung trang trí tổng thể Triển lãm

+ In logo đơn vị tài trợ trong các nội dung quảng cáo trên báo, tạp chí quảng cáo cho triển lãm

+ 01 Trang quảng cáo về đơn vị tài trợ đăng trên Tạp chí Tự động hóa ngày nay

+ Giới thiệu về việc tham dự, sản phẩm (hoặc hình ảnh khu gian hàng) của đơn vị tài trợ trong bài

viết trên các báo: thanhnien, dantri, congthuong, doanhnghiepthuongmai, đầu tư.

+ Được tham gia vào các hoạt động chung của Triển lãm như: thuyết trình tại Hội thảo, tọa đàm có

chủ đề liên quan đến dòng sản phẩm đơn vị phân phối, giới thiệu quảng bá thương hiệu, sản phẩm 

tại khu giao thương – sân khâu tổ chức bốc thăm trúng thưởng tri ân khách hàng…



IV. TÀI TRỢ ĐỒNG 100.000.000 VNĐ

Danh vị Nhà tài trợ:

Được nhận danh vị “Nhà tài trợ đồng” cho Triển lãm và được sử dụng danh vị này trong các hoạt 

động kinh doanh, tiếp thị thương hiệu của nhà tài trợ và được tặng 1 bảng vàng danh vị 

Quyền lợi:

Miễn phí 18 m2 đất trống vị trí thuận lợi nhất tại Triển lãm để đơn vị dàn dựng, trưng bày sản phẩm

Miễn phí 01 trang Quảng cáo trong Catalogue chính thức của Triển lãm.

Giới thiệu lãnh đạo đơn vị tài trợ và cám ơn trong diễn văn Khai mạc của Ban tổ chức

Đoàn quan khách dự Khai mạc, tham quan và chụp ảnh tại gian hàng của đơn vị tài trợ

Truyền thông rộng rãi cho đơn vị tài trợ cụ thể như sau:

+ In logo đơn vị tài trợ trong các ấn phẩm chính thức của Triển lãm

+ In logo đơn vị tài trợ trong các backdrop, paono, phướn, các nội dung trang trí tổng thể Triển lãm

+ In logo đơn vị tài trợ trong các nội dung quảng cáo trên báo, tạp chí quảng cáo cho triển lãm

+ 01 bài viết về đơn vị tài trợ đăng trên Tạp chí Tự động hóa ngày nay

+ Được tham gia vào các hoạt động chung của Triển lãm như: thuyết trình tại Hội thảo, tọa đàm có

chủ đề liên quan đến dòng sản phẩm đơn vị phân phối

+ Thông tin NTT được đưa lên website của triển lãm



IV. TÀI TRỢ ĐỒNG ĐỒNG HÀNH 100.000.000 VNĐ

Danh vị Nhà tài trợ:

Được nhận danh vị “Nhà tài trợ đồng hành” cho Triển lãm và được sử dụng danh vị này trong các 

hoạt động kinh doanh, tiếp thị thương hiệu của nhà tài trợ và được tặng 1 bảng vàng danh vị 

Quyền lợi

Miễn phí 09 m2 đất trống vị trí thuận lợi nhất tại Triển lãm để đơn vị dàn dựng, trưng bày sản phẩm

Miễn phí 01 trang Quảng cáo trong Catalogue chính thức của Triển lãm.

Giới thiệu lãnh đạo đơn vị tài trợ và cám ơn trong diễn văn Khai mạc của Ban tổ chức

Đoàn quan khách dự Khai mạc, tham quan và chụp ảnh tại gian hàng của đơn vị tài trợ

Truyền thông rộng rãi cho đơn vị tài trợ cụ thể như sau:

+ In logo đơn vị tài trợ trong các ấn phẩm chính thức của Triển lãm

+ In logo đơn vị tài trợ trong các backdrop, paono, phướn, các nội dung trang trí tổng thể Triển lãm

+ In logo đơn vị tài trợ trong các nội dung quảng cáo trên báo, tạp chí quảng cáo cho triển lãm

+ Được tham gia vào các hoạt động chung của Triển lãm như: thuyết trình tại Hội thảo, tọa đàm có

chủ đề liên quan đến dòng sản phẩm đơn vị phân phối

+ Thông tin NTT được đưa lên website của triển lãm



B. TÀI TRỢ HỘI THẢO 

I. TÀI TRỢ VÀNG 200.000.000 VNĐ

Về hình ảnh

Logo NTT được in tại các hạng mục trang trí chung của Triển Lãm 

Được giới thiệu 1 trang quảng cáo màu tại catalog Triển lãm 

Logo NTT được in tại vị trí trang trọng trên Backdrop, standee sự kiện 

Logo NTT được in trên vé mời tham dự hội thảo 

NTT được đặt 4 standee riêng tại khu vực diễn ra hội thảo 

Logo NTT được in trên các tài liệu phục vụ hội thảo 

Về thương mại:
NTT được phát biểu 5-7 phút tại hội thảo 

NTT được cám ơn tại buổi hội thảo 

NTT được nhắc đến trong các tin bài về hội thảo 

Về quyền lợi khác:

NTT được cung cấp 30 giấy mời tham dự hội thảo 

NTT được cung cấp 200 giấy mời tham quan triển lãm 

NTT được cung cấp 30 giấy mời tham dự Lễ khai mạc và các hoạt động của Triển lãm 

NTT được cung cấp 1-2 gian hàng tiêu chuẩn hoặc 18m2 đất trống tại Triển lãm 

NTT được cung cấp 5 suất dự GALA DINNER 



II. TÀI TRỢ BẠC 150.000.000 VNĐ

Về hình ảnh

Logo NTT được in tại vị trí trang trọng trên Backdrop, standee sự kiện 

Được giới thiệu 1 trang quảng cáo màu tại catalog Triển lãm 

Logo NTT được in trên vé mời tham dự hội thảo 

NTT được đặt 2 standee riêng tại khu vực diễn ra hội thảo 

Logo NTT được in trên các tài liệu phục vụ hội thảo 

Về thương mại:

NTT được phát biểu 3-5 phút tại hội thảo 

NTT được cám ơn tại buổi hội thảo 

NTT được nhắc đến trong các tin bài về hội thảo 

Về quyền lợi khác:

NTT được cung cấp 20 vé mời tham dự hội thảo 

NTT được cung cấp 100 giấy mời tham quan triển lãm 

NTT được cung cấp 20 giấy mời tham dự Lễ khai mạc và các hoạt động của triển lãm 

NTT được cung cấp 1 gian hàng tiêu chuẩn tại Triển lãm 

NTT được cung cấp 3 suất tham dự GALA DINNER 



III. TÀI TRỢ ĐỒNG 100.000.000 VNĐ 

Về hình ảnh

Logo NTT được in tại vị trí trang trọng trên Backdrop, standee sự kiện 

Được giới thiệu 1 trang quảng cáo màu tại catalogue Triển lãm 

Logo NTT được in trên vé mời tham dự hội thảo 

NTT được đặt 1 standee riêng tại khu vực diễn ra hội thảo 

Logo NTT được in trên các tài liệu phục vụ hội thảo 

Về thương mại:

NTT được phát biểu 3-5 phút tại hội thảo 

NTT được cám ơn tại buổi hội thảo 

Về quyền lợi khác:

NTT được cung cấp 6 vé mời tham dự hội thảo 

NTT được cung cấp 100 giấy mời tham quan triển lãm 

NTT được cung cấp 50 giấy mời tham dự Lễ khai mạc và các hoạt động của triển lãm 

NTT được cung cấp 1 gian hàng tiêu chuẩn tại Triển lãm 

NTT được cung cấp 1 suất tham dự GALA DINNER 



Tham dự họp báo trước Triển lãm

Một cơ hội không nên bỏ lỡ để giới thiệu sản phẩm mới nhất trước cơ quan truyền thông trước Triển lãm.

Chi tiết:

Thời gian: Trước triển lãm

Số lượng đơn vị truyền thông: 20 (báo chí và truyền hình)

10 phút giới thiệu sản phẩm: 

Bài phỏng vấn quay hình trực tiếp

$ 2,000 



Catalog+ CD
Tài liệu cần thiết dành cho tất cả khách tham quan, đơn vị triển lãm là nơi Doanh nghiệp quảng bá 

thương hiệu và sản phẩm của mình.

Chi tiết:

A. Điã CD

B. Quảng cáo trên bìa 4

Số lượng: 5,000 

$ 4,000



Dây đeo thẻ
Quảng bá tên và logo Doanh nghiệp trên dây đeo thẻ, thẻ.

Logo trên thẻ:

Kích thước: 

W5.5cm x H8.5cm

Số lượng: 6,000 

$ 3,000

Logo trên dây thẻ:

Kích thước: 

W8.4 x H2 cm 2 mặt, 1 màu

Số lượng: 5,000 

$ 5,000

Logo trên thẻ



Quảng cáo trong nhà : Phướn, Cột cổng chào

Logo tại cột cổng chào

(Lối vào và ra triển lãm)

Kích thước logo: 

W100cm x H100cm

Số lương: 2 

$ 2,500

Your logo 

is HERE!

Your logo is HERE!

Phướn

Kích thước :

W200cm x H320cm

Kích thước logo:

W200cm x H100cm

Số lượng: 5

$ 3,000



Quảng cáo trong nhà: Quầy đăng ký, Quầy điền phiếu
Hình ảnh doanh nghiệp được quảng bá tại triển lãm thông qua banner đặt tại quầy đăng ký, quầy điền phiếu.

Quầy điền phiếu
Thiết kế và thi công bởi nhà Tài trợ

Số lương: 2

$ 1,000 (Chưa bao gồm phí in ấn)

Quầy đăng ký khách tham quan

Chi tiết:

Kích thước: W400cm x H120cm

Số lượng: 2

$ 2,000



Quảng cáo trong nhà: Quầy giao thương
Địa điểm dành cho khách tham quan nghỉ chân, giao thương. Đặt poster doanh nghiệp để

quảng bá thương hiệu.

Chi tiết:

Kích thước: 

W96cm x H120cm

Số lượng: 2

$ 1,500



Quảng cáo bên ngoài: Banner lối vào chính

Khách tham quan và khách vãng lai có thể chú ý đến hình ảnh công ty với banner 

“khổng lồ” trước cổng chính nhà triển lãm.

Chi tiết:

Số lương: 2

$ 2,000    



Quảng cáo ngoài trời: Phướn
Một tiếp xúc tiếp thị nổi bật bằng cách đặt áp phích của doanh nghiệp bên bãi đậu

xe, nơi người mua chắc chắn sẽ đi qua!

Chi tiết:

Kích thước: 

W50cm x H150cm

Số lượng: 16     

$ 2,000



THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC: 

HỘI TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM 

24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ms. Diệp: 0983901680

Email: diephoangtdh@gmail.com 

VIETFAIR JSC.,

40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ms.Trang: 0966 702 190 

Email: dangtrang@vietfair.vn

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 


