
 

BẢNG PHỤ LỤC TÀI TRỢ 

1. ĐỐI TƯỢNG TÀ I TRỢ 

  Các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hoặc các Hiệp hội 

  Các cơ quan báo chí truyền thông, truyền hình trong nước và ngoài nước 

  Các tổ chức xã hội có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc, có uy tín xã hội và khả 
năng về tài chính hoặc truyền thông 

  Các đơn vị bảo trợ và ban tổ chức Diễn đàn sẽ cùng bàn thảo với các doanh nghiệp, các tổ chức tài trợ để quyết định 
việc nhận tài trợ cho chương trình 

 2. CÁC GÓ I TÀ I TRỢ 

Các doanh nghiệp, tổ chức có thể tài trợ cho chương trình bằng tiền hoặc hiện vật, hoặc bằng việc hỗ trợ tổ chức chương 
trình. Nhà tài trợ có quyền trao tặng sản phẩm của công ty mình kèm theo và lựa chọn hình thức tài trợ dưới đây. 

 2.1. Bằng tiền 

Các doanh nghiệp, tổ chức có thể tài trợ cho chương trình bằng tiền hoặc hiện vật, hoặc bằng việc hỗ trợ tổ chức chương 
trình. Nhà tài trợ (NTT) có thể tham khảo các gói tài trợ và quyền lợi tương ứng như sau: 

Gói tài trợ Mức tài trợ (đơn vị: USD) 

Nhà tài trợ Kim Cương 100,000 (1 nhà tài trợ Kim cương độc quyền) 

Nhà tài trợ Bạch Kim 80,000 

Nhà tài trợ Vàng 50,000 

Nhà tài trợ Bạc 20,000 

Nhà tài trợ Đồng 10,000 

Nhà hảo tâm Không giới hạn 1 
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2.2. Bằng hiện vật 

Các hiện vật phục vụ công tác tổ chức chương trình hoặc các sản phẩm mà công ty cung cấp. 

2.3. Bảo trợ truyền thông 

Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, phát sóng những tài liệu liên quan đến chương trình (trong phạm vi cho phép) lên các phương 
tiện truyền thông. 

  3. CÁCH THỨC THANH TOÁN 

 3.1. Tiền: 

 Nhà tài trợ thanh toán cho Ban Tổ Chức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho đại diện của Ban Tổ Chức. Địa điểm thanh 
toán do Ban Tổ Chức và Nhà tài trợ thỏa thuận. Thời gian thanh toán không muộn hơn 5 ngày sau khi ký hợp đồng. 

 3.2. Hiện vật: 

 Nhà tài trợ giao hiện vật cho đại diện của Ban Tổ Chức. Địa điểm giao nhận do Ban Tổ Chức và Nhà tài trợ thỏa thuận. Hiện 
vật được giao không muộn hơn 5 ngày sau khi ký hợp đồng, nếu muộn hơn phải theo thỏa thuận với Ban tổ chức. 
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Quyền lợi nhà tài trợ 

Kim cương 

100,000 

USD 

Bạch kim 

80,000 

USD 

Vàng 

50,000 

USD 

Bạc 

20,000 

USD 

Đồng 

10,000 

USD 

QUYỀN LỢI THAM DỰ 

Miễn phí trọn gói khách mời tham dự (*) 4 3 2 1 0 

Miễn phí 1 gian hàng triển lãm √ √ √ √ √ 

QUYỀN LỢI DANH HIỆU 

Được nhận giấy chứng nhận nhà tài trợ của chương trình với danh hiệu 

tương ứng tại Gala Dinner 
√ √ √ √ √ 

QUYỀN LỢI QUẢNG BÁ 

Logo của tổ chức doanh nghiệp được xuất hiện trên toàn bộ các tài liệu 

quảng bá của chương trình 

100% logo 

BTC 

80% logo 

BTC 

65% 

logo 

BTC 

50% 

logo 

BTC 

35% 

logo 

BTC 

Đại diện nhà tài trợ được phát biểu trước truyền hình (nếu có) √ √ √ 

Tài liệu quảng bá của nhà tài trợ được phát hành cho người tham dự √ √ √ √ √ 

Được đăng các bài đăng liên quan đến Nhà tài trợ trên trang web của 

Diễn đàn, của BAOOV, của VIBAK  
6 bài 4 bài 3 bài 2 bài 1 bài 

Thông tin NTT xuất hiện trong một số clip trailer của chương trình (nếu có) √ √ √ √ 

(*) Bao gồm chi phí vé máy bay khứ hổi Việt-Hàn, ăn, ở, đi lại, khách sạn từ ngày 6 - 9/6/2019 
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Các doanh nghiệp, tổ chức có thể tài trợ cho chương trình bằng tiền hoặc hiện vật, hoặc bằng việc hỗ trợ tổ chức chương trình. Nhà tài trợ (NTT) 
có thể tham khảo các gói tài trợ và quyền lợi tương ứng như sau: 
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Quyền lợi nhà tài trợ 

Kim cương 

100,000 

USD 

Bạch kim 

80,000 

USD 

Vàng 

50,000 

USD 

Bạc 

20,000 

USD 

Đồng 

10,000 

USD 

QUYỀN LỢI NGÀY SỰ KIỆN 

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên backdrop chương trình với kích thước và vị 

trí tương ứng với Gói tài trợ 

100% logo 

BTC 

80% logo 

BTC 

65% 

logo 

BTC 

50% 

logo 

BTC 

35% 

logo 

BTC 

Tên NTT được nhắc đến nhiều lần bởi MC trong suốt chương trình √ √ √ √ 

Dựng standee tại một số khu vực do BTC đưa ra (do NTT chuẩn bị) 10 tấm 8 tấm 5 tấm 3 tấm 1 tấm 

Bán và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm √ √ √ √ √ 

Tên NTT được nhắc đến và nhận lời cảm ơn từ BTC trong phần mở đầu 

và kết thúc 
√ √ √ √ 

Được phát TVC quảng cáo trước Diễn đàn Có Có Có Có 

QUYỀN LỢI SAU SỰ KIỆN 

Nhận thư cảm ơn và quà lưu niệm của DIễn đàn √ √ √ √ √ 

Trở thành đối tác lớn của VIBAK và BAOOV trong các hoạt động kế tiếp 
Đối tác  

chiến lược 

Đối tác  

ưu tiên 

Đối tác  

ưu tiên 

Đối tác  

quan 

trọng 

Đối tác  

quan 

trọng 

Hỗ trợ gửi thông tin quảng cáo sản phẩm đến thị trường Hàn Quốc √ √ √ 
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(Tiếp) 


