THƯ MỜI THAM GIA TÀI TRỢ
HỘI NGHỊ TĂNG HUYẾT ÁP VIỆT NAM LẦN THỨ III
Ngày 01 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Các Quý Công ty/ Tổ chức và Quý Đồng nghiệp

Ban Cố vấn

- GS.TS. Phạm Gia Khải
Được sự nhất trí và chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Tim mạch Việt
- GS.TS. Đặng Vạn Phước
nam, Phân hội THA Việt nam (VSH) phối hợp với Hội THA Thế giới (ISH),
- GS.TS. Nguyễn Lân Việt
Chủ tịch Phân hội
THA
- GS.TS. Huỳnh Văn Minh
Phó Chủ tịch
- PGS.TS. Trần Văn Huy
- GS.TS. Đỗ Doãn Lợi
- PGS.TS. Châu Ngọc Hoa
Thư ký
- TS. Phạm Thái Sơn

Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa, Hội Tim mạch Khánh Hòa sẽ tổ chức
Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ III tại Thành phố Nha Trang
vào ngày 11 & 12 tháng 5 năm 2018. Ngoài các GS, PGS, TS trong Ban
chấp hành của Hội Tim mạch Việt nam và VSH, hội nghị còn có sự tham gia
của các chuyên gia của ISH và của khu vực Đông Nam Á, Chấu Á TBD.

Chúng tôi đánh giá cao và chân thành cảm ơn quý Công ty/ Tổ chức
và các đồng nghiệp đã đồng hành ủng hộ nhiệt tình cho sự phát triển của
Phân Hội THA Việt Nam trong việc tổ chức các Hội nghị lần I tại Huế và lần II
tại Hà Nội. Để Hội nghị THA lần này được tổ chức thành công tốt đẹp, sự
giúp đỡ về tài chính và các nguồn nhân – vật lực khác của quý Công ty/ Tổ
chức và các bạn là một trong những đóng góp rất quan trọng. Đây cũng là cơ
hội để quý Công ty/ Tổ chức có thể góp công sức của mình trong việc phát
triền giáo dục đào tạo chuyênn ngành tim mạch nói chung và THA nói riêng
cũng như là cơ hội tốt để quý Công ty/ Tổ chức có thể quảng bá sản phẩm
của mình về chẩn đoán và điều trị THA và các bệnh liên quan đến THA.
Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của các quý
Công ty/ Tổ chức để Hội nghị được thành công tốt đẹp. Về phía mình, chắc
chắn quý Công ty/ Tổ chức sẽ nhận được những quyền lợi tương ứng trong
việc quảng bá tại Hội nghị (xin xem quyền lợi và các mức tài trợ phần sau
và thông báo số 1).
Hồi âm và trao đổi thêm xin 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

-

Website Hội nghị: tanghuyetap.vn

Mức tài trợ cho Hội nghị THA lần III:
Danh hiệu

Mức tài trợ

Tài trợ BẠCH KIM

220.000.000 đ

Tài trợ VÀNG

150.000.000 đ

Tài trợ BẠC

100.000.000 đ

Đồng tài trợ

70.000.000 đ
- Các công ty có thể tham gia triển lãm gian hàng
hoặc mua quyền quảng cáo tại Hội nghị với chi phí
30.000.000đ một gian hàng.

Các tài trợ khác

- Hội thảo vệ tinh 30.000.000đ.
- Tài trợ BS tham dự: 500.000đ/người (trước
11/4/2018), 600.000 đ/người (sau 11/4/2018)
Chúng tôi cam kết quý công ty sẽ nhận được những
quyền lợi tương xứng với mức đóng góp của mình.

Xin trân trọng cảm ơn./.
Giám đốc
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Đồng Trưởng Ban tổ chức

Chủ tịch
Phân Hội THA Việt Nam
Hội Tim mạch Thừa thiên – Huế
Trưởng Ban Tổ chức

BSCKII. NGUYỄN VĂN XÁNG

GS.TS. HUỲNH VĂN MINH

