QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ
QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ BẠCH KIM
Với tư cách là Nhà tài trợ Bạch Kim tại Hội Nghị Tăng Huyết Áp Việt nam lần thứ
III, Nhà tài trợ sẽ được hưởng những quyền lợi sau:
1. Gian hàng triển lãm
Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước 27m2 (tương ứng với 3 gian
hàng tiêu chuẩn) để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến
mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của BTC. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ
tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự trả.
2. Biển quảng cáo: Nhà Tài trợ có các vị trí miễn phí cho
 01 Logo chính thức của Nhà tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà tài trợ Bạch
Kim (trong các vị trí đặt logo của các Nhà tài trợ) trên 02 Banner chính thức của Hội Nghị
Tăng Huyết Áp Việt nam lần thứ III tại địa điểm tổ chức Hội nghị.
I.

 Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban tổ chức:
Backdrop trong hội trường chính, Bandroll ngang treo trước sân Hội trường chính của Hội
Nghị (Số lượng và kích thước thông báo sau). Liên quan tới quyền này:
 Kích thước và quy cách của biển quảng cáo là kích thước và quy cách biển tiêu
chuẩn theo quy định của Ban Tổ chức.
 Logo của Nhà Tài trợ phải là logo đã đăng ký với BTC trong văn bản thoả thuận tài trợ.
3. Nhãn hiệu tài trợ và danh xưng của Nhà tài trợ được xuất hiện trên các ấn
phẩm chính thức của Hội Nghị Tăng Huyết Áp Việt Nam lần thứ III thuộc sở hữu của
Ban Tổ chức
 Ấn phẩm chính thức của BTC gồm kỷ yếu và chương trình chi tiết của Hội nghị. Trên
các tài liệu này: Nhà tài trợ Bạch kim được miễn phí quảng cáo trên bìa 4 của cuốn kỷ yếu của
Hội nghị, nội dung trình bày của trang sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của BTC.
 Nhãn hiệu Tài trợ được xuất hiện trên trang web chính thức với đường link về
trang web của Nhà Tài trợ. Theo điều kiện này, Nhãn hiệu Tài trợ sẽ được xuất hiện ở trên
trang chủ (home page) của web-site.
4. Các quyền lợi khác:Ưu tiên vị trí và thời gian tham gia hội thảo vệ tinh, được mời
chuyên gia thuyết trình 1 bài miễn phí trong phiên chính hội nghị. Nhận quà, Văn bằng ghi
nhận việc tài trợ của Ban Tổ chức. Ưu tiên vị trí trang quảng cáo ngoài trang miễn phí.
II. QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
Với tư cách là Nhà tài trợ Vàng tại Hội Nghị Tăng Huyết Áp Việt Nam lần thứ III,
Nhà tài trợ sẽ được hưởng những quyền lợi sau:
1. Gian hàng triển lãm
Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước 18 m2 (tương ứng với 2
gian hàng tiêu chuẩn) để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động
khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của BTC. Gian hàng sẽ do Nhà
tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự trả.
2. Biển quảng cáo: Nhà Tài trợ có các vị trí miễn phí cho
 01 Logo chính thức của Nhà tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà tài trợ vàng
(trong các vị trí đặt logo của các Nhà tài trợ) trên 02 Banner chính thức của Hội Nghị Tăng
Huyết Áp Việt Nam lần thứ III đặt tại địa điểm tổ chức.

 Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của BTC: Backdrop
trong hội trường chính, Bandroll ngang treo trước sân Hội trường chính của Hội Nghị (Số
lượng và kích thước thông báo sau). Liên quan tới quyền này:
 Kích thước và quy cách của biển quảng cáo là kích thước và quy cách biển tiêu
chuẩn theo quy định của Ban Tổ chức.
 Logo của Nhà Tài trợ phải là logo đã đăng ký với BTC trong văn bản thoả thuận tài trợ.
3. Nhãn hiệu tài trợ và danh xưng của Nhà tài trợ được xuất hiện trên các ấn phẩm
chính thức của Hội Nghị Tăng Huyết Áp Việt Nam lần thứ III thuộc sở hữu của BTC.
 Ấn phẩm chính thức của BTC gồm kỷ yếu và chương trình chi tiết của Hội nghị.
Trên các tài liệu này, Nhà tài trợ vàng được miễn phí quảng cáo trên bìa 2 của cuốn kỷ yếu
của Hội nghị, nội dung trình bày của trang sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của
BTC. Trong trường hợp có nhiều nhà tài trợ vàng, quyền lợi nầy chuyển vào trang bìa 3
theo thứ tự đăng ký (first come, first service)
 Nhãn hiệu Tài trợ được xuất hiện trên trang web chính thức với đường link về
trang web của Nhà Tài trợ. Theo điều kiện này, Nhãn hiệu Tài trợ sẽ được xuất hiện ở trên
trang chủ (home page) của web-site.
4. Các quyền lợi khác: Ưu tiên vị trí và thời gian tham gia hội thảo vệ tinh, được mời
chuyên gia thuyết trình 1 bài miễn phí trong phiên chính hội nghị. Nhận quà, Văn bằng ghi
nhận việc tài trợ của Ban Tổ chức. Ưu tiên vị trí trang quảng cáo ngoài trang miễn phí.
III. QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ BẠC
Với tư cách là Nhà tài trợ Bạc tại Hội Nghị Tăng Huyết Áp Việt Nam lần thứ III,
Nhà tài trợ sẽ được hưởng những quyền lợi sau:
1. Gian hàng triển lãm:
Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước 9 m2 (tương ứng với 1 gian
hàng tiêu chuẩn) để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến
mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội thảo của BTC. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ
tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự trả.
2. Biển quảng cáo:Nhà Tài trợ có các vị trí miễn phí cho:
 01 Logo chính thức của Nhà tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà tài trợ Bạc
(trong các vị trí đặt logo của các Nhà tài trợ) trên 02 Banner chính thức của Hội Nghị Tăng
Huyết Áp Việt Nam lần thứ III đặt tại địa điểm tổ chức.
 Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban tổ chức:
Backdrop trong hội trường chính; Bandroll ngang treo trước sân Hội trường chính của Hội
nghị (Số lượng và kích thước thông báo sau). Liên quan tới quyền này:
 Kích thước và quy cách của biển quảng cáo là kích thước và quy cách biển tiêu
chuẩn theo quy định của Ban Tổ chức.
 Logo của Nhà tài trợ phải là logo đã đăng ký với BTC trong văn bản thoả thuận tài trợ.
3. Nhãn hiệu tài trợ và danh xưng của Nhà tài trợ được xuất hiện trên các ấn phẩm
chính thức của Hội Nghị Tăng Huyết Áp Việt Nam lần thứ III thuộc sở hữu của BTC
 Ấn phẩm chính thức của BTC bao gồm: kỷ yếu, chương trình chi tiết của Hội nghị.
Trên các tài liệu này: Nhà tài trợ Bạc được miễn phí quảng cáo trên bìa 3 của cuốn kỷ yếu của
Hội nghị. Nội dung trình bày của trang sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của BTC.
Trong trường hợp có nhiều nhà tài trợ vàng, quyền lợi nầy chuyển vào các trang đầu của kỷ yếu.

 Nhãn hiệu Tài trợ được xuất hiện trên trang web chính thức với đường link về
trang web của Nhà Tài trợ. Theo điều kiện này, Nhãn hiệu Tài trợ sẽ được xuất hiện ở trên
trang chủ (home page) của web-site.
4. Các quyền khác:
Nhận quà, Văn bằng ghi nhận việc tài trợ của Ban Tổ chức. Ưu tiên vị trí trang quảng
cáo ngoài trang miễn phí
IV. QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐỒNG TÀI TRỢ
Với tư cách là Đồng tài trợ tại Hội Nghị Tăng Huyết Áp Việt nam lần thứ III, Nhà
tài trợ sẽ được hưởng những quyền lợi sau:
1. Gian hàng triển lãm:
Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước 9 m2 (tương ứng với 1 gian
hàng tiêu chuẩn) để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến
mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội thảo của BTC. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ
tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự trả.
2. Biển quảng cáo:Nhà Tài trợ có các vị trí miễn phí cho:
 01 Logo chính thức của Nhà tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà tài trợ đồng
(trong các vị trí đặt logo của các Nhà tài trợ) trên 02 Banner chính thức của Hội Nghị Tăng
Huyết Áp Việt Nam lần thứ III đặt tại địa điểm tổ chức.
 Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban tổ chức:
Backdrop trong hội trường chính; Bandroll ngang treo trước sân Hội trường chính của Hội
nghị, lượng và kích thước thông báo sau). Liên quan tới quyền này:
 Kích thước và quy cách của biển quảng cáo là kích thước và quy cách biển tiêu
chuẩn theo quy định của Ban Tổ chức.
 Logo của Nhà tài trợ phải là logo đã đăng ký với Ban tổ chức trong văn bản thoả
thuận tài trợ.
3. Nhãn hiệu tài trợ và danh xưng của Nhà tài trợ được xuất hiện trên các ấn
phẩm chính thức của Hội Nghị Tăng Huyết Áp Việt Nam lần thứ III thuộc sở hữu của
Ban Tổ chức
 Ấn phẩm chính thức của BTC bao gồm: kỷ yếu, chương trình chi tiết của Hội nghị.
Trên các tài liệu này, Nhà tài trợ đồng được miễn phí quảng cáo trên 1 trang ruột của cuốn kỷ yếu
của Hội nghị. Nội dung trình bày của trang sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của BTC.
 Nhãn hiệu Tài trợ được xuất hiện trên trang web chính thức với đường link về
trang web của Nhà Tài trợ. Theo điều kiện này, Nhãn hiệu Tài trợ sẽ được xuất hiện ở trên
trang chủ (home page) của web-site.
4. Các quyền lợi khác: Nhận quà, Văn bằng ghi nhận việc tài trợ của Ban Tổ chức.Ưu
tiên vị trí trang quảng cáo tùy theo mức tài trợ
V. QUYỀN LỢI THAM GIA TÀI TRỢ TRIỂN LÃM
Các Tổ chức, Công ty có thể tham gia tài trợ mua gian hàng tiêu chuẩn và quảng cáo
giới thiệu sản phẩm của công ty mình tại Hội nghị.
Quyền lợi của nhà triển lãm như sau:
 Được triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình trong phạm vi
gian hàng;

 Được phát 4 thẻ ra vào khu vực Đại hội trong quá trình lắp đặt gian hàng và thời
gian diễn ra Hội nghị;
 Tên và biểu tượng của công ty được in trong cuốn kỷ yếu của Hội nghị;
VI. CÁC ĐĂNG KÝ KHÁC
Đăng ký tổ chức hội thảo vệ tinh. Hội nghị có 6 phiên hội thảo vệ tinh mỗi phiên 90
phút, mức phì đăng ký hội thảo vệ tinh là 30.000.000đ, ưu tiên cho các nhà tài trợ Bạch
Kim, Vàng, Bạc và đăng ký trước vê thời gian và hội trường
Mời chuyên gia thuyết trình. Quý công ty có thể mời chuyên gia báo cáo trong phiên
chính hội nghị nhưng phải đóng phí hổ trợ cho BTC 20.000.000VND một bài.
Nếu có nhu cầu quảng cáo, các công ty có thể tham gia quảng cáo trong cuốn kỷ yếu
của Hội nghị với mức phí là 10.000.000 đồng cho một trang, ưu tiên vị trí trang tùy theo
mức tài trợ.
VII. THỜI HẠN XÁC NHẬN TÀI TRỢ
1. Chậm nhất là ngày 15 tháng 02 năm 2018, Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam
kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc
tiếp nhận tài trợ.
2. Trước ngày 30 tháng 03 năm 2018, Nhà tài trợ phải chuyển 70% giá trị hợp đồng tài
trợ vào tài khoản của Ban tổ chức. 30% giá trị còn lại được chuyển cho Ban tổ chức chậm
nhất trước ngày hội nghị hai tuần. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo thực hiện
quyền lợi tài trợ.
3. Hạn cuối tài trợ: 15/4/2018
Hình thức nhận tài trợ:Bằng chuyển khoản theo số tài khoản dưới đây:
BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TĂNG HUYẾT ÁP VIỆT NAMLẦN THỨ III - 2018
Tên tài khoản: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA
Số tài khoản: 119000059334

Tại: Ngân hàng Công Thương chi nhánh Khánh Hòa

Mọi chi tiết về chuyển khoản tài trợ nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
-

GS.TS. Huỳnh văn Minh, Chủ tịch Phân Hội THA Việt Nam.
Tel: 0914062226
E- mail: hvminh@huemed-univ.edu.vn

-

PGS.TS. Trần văn Huy, Phó Chủ tịch thường trực Phân Hội THA Việt Nam.
Tel: 0913490290
E-mail: tshuynt@gmail.com

-

ThS. Nguyễn Đình Toàn, Ban Thư ký Hội nghị THA Việt Nam lần III.
Tel: 0931997795
E-mail: nguyentoan_nt@yahoo.com

