HỘI CHỢ “THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU”
NOÂNG NGHIEÄP & THÖÔNG MAÏI BAØ RÒA 2011
(Chương trình xã hội vì lợi ích cộng đồng – Hoạt động gây quỹ từ thiện)

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ
Ban tổ chức - Namhai Design. Trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tài trợ cho sự kiện
Chương trình xã hội vì lợi ích cộng đồng - Họat động gây quỹ từ thiện Bà Rịa 2011.
Namhai Design trân trọng công bố các nội dụng của Nhà tài trợ gắn liền với các quyền lợi để Quý
doanh nghiệp xem xét.
* Tài trợ Vàng:
* Tài trợ Bạc:

100.000.000 đồng

* Tài trợ Đồng:

50.000.000 đồng

70.000.000 đồng

Nhà tài trợ sẽ được các quyền lợi như sau:
 Được in trang trọng ở Backdrop (phông sân khấu chính) của lễ khai mạc.
 Xuất hiện trang trọng trên hầu hết tất cả các ấn phẩm của Hội chợ (Phóng sự
video, cờ phướn, thư tín, giấy mời, pano xung quanh không gian tổ chức sự
kiện, báo chí, Website chính của Hội chợ, phát sóng trên Đài truyền hình),
được thực hiện 01 lẳng hoa chào mừng Lễ khai mạc tại sân khấu chính, được
giới thiệu về Doanh nghiệp trong chương trình ca nhạc hàng đêm
1. NHÀ TÀI TRỢ VÀNG sẽ được:
 08 gian hàng tiêu chuẩn hoặc đất trống tương đương miễn phí tại Hội chợ.
 04 pano quảng cáo để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình tại Hội chợ.
 20 giấy mời để mời các đối tác nhân dịp Khai mạc Hội chợ.
 Đại diện của Nhà tài trợ sẽ có 01 bài phát biểu & cắt băng Khai mạc Hội chợ.
 Được 20 phút video phóng sự trên các kênh quảng cáo của Chương trình
2. NHÀ TÀI TRỢ BẠC sẽ được:
 06 gian hàng tiêu chuẩn hoặc đất trống tương đương miễn phí tại Hội chợ.
 02 pano quảng cáo để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình tại Hội chợ.
 15 giấy mời để mời các đối tác nhân dịp Khai mạc Hội chợ.
 Được 12 phút video phóng sự trên các kênh quảng cáo của Chương trình
3. NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG sẽ được:
 02 gian hàng tiêu chuẩn hoặc đất trống tương đương miễn phí tại Hội chợ.
 01 pano quảng cáo để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình tại Hội chợ.
 10 giấy mời để mời các đối tác nhân dịp Khai mạc Hội chợ.
 Được 05 phút video phóng sự trên các kênh quảng cáo của Chương trình
Chi chú:
 Ngoài những quy định trên. Namhai Design sẽ thương lượng cùng Nhà tài trợ để
thực hiện thêm các hình thức quảng cáo bổ sung có tính chất đặc thù của Nhà tài trợ
trong khuôn khổ pháp luật. quyền lợi của nhà tài trợ sẽ được thể hiện bằng văn bản.
Mọi chi tiết liên quan đến nội dung, phương thức… tài trợ cho Hội chợ. Quý doanh nghiệp
số Hotline: 0919.056-888 * Email: quangcaonamhai@gmail.com
Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý doanh nghiệp (Phí tài trợ sẽ được làm quỹ từ thiện)
BAN TỔ CHỨC HỘI CHỢ. Namhai Design

