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THƯ MỜI THAM GIA VÀ TÀI TRỢ
Kính gửi: QUÝ CÔNG TY
Lời đầu tiên Hội Thấp Khớp Học Việt Nam xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng,
lời chúc sức khoẻ và thành công!
Hội Thấp khớp học Việt Nam xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa
học thường niên như sau:
HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVI VRA 2019
Thời gian:
Ngày 17 - 18 tháng 5 năm 2019
Địa điểm:
Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Hội nghị sẽ đón tiếp các chuyên gia trong lĩnh vực Thấp Khớp trong nước và quốc tế,
với hơn 700 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng và các đồng nghiệp, các nhà
quản lý y tế, lãnh đạo các bệnh viện, lãnh đạo các khoa Thấp Khớp trên cả nước. Hội nghị
là một dịp quý giá để các bác sỹ, điều dưỡng cùng cập nhật, trao đổi các kiến thức chuyên
môn, báo cáo những thành tựu đạt được về chuyên ngành Thấp Khớp trong một năm qua.
Đồng thời, đây cũng là kênh truyền thông hiệu quả giúp các Doanh nhân, Doanh nghiệp,
các Hãng dược phẩm có thể quảng bá hình ảnh và sản phẩm thuốc, dụng cụ y tế của mình
đến với khách hàng và xã hội.
Để góp phần vào sự thành công của sự kiện quan trọng này, Ban Tổ chức trân trọng kính
mời và mong muốn nhận được sự cộng tác và tham gia tài trợ của Quý Công ty cho Hội
nghị. Các hình thức tài trợ có thể bằng tiền mặt hoặc hiện vật, v.v. Các Quý Công ty tham
gia tài trợ cho hội nghị sẽ nhận được những quyền lợi tương ứng cũng như nhận được sự
tôn vinh của Hội Thấp Khớp học Việt Nam tại hội nghị.
Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.
TM. Ban Tổ Chức Hội Nghị
Trưởng ban tổ chức - Chủ tịch VRA
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