
QUYỀN LỢI TÀI TRỢ
           Hội Thấp khớp học Việt Nam trân trọng thông báo các quyền lợi của nhà tài trợ 
cho Hội nghị khoa học thường niên Hội Thấp Khớp học Việt Nam lần thứ XVI như sau: 

1. Nhà tài trợ Bạch Kim 
       • Kinh phí : 700.000.000 VNĐ (Bảy trăm triệu đồng)
       • Quyền lợi:
        - Được đăng Logo tại Backdrop Hội trường chính và khu vực in logo trên các ấn 
phẩm chính thức của Hội nghị
         - Có 01 phiên Hội thảo vệ tinh tại Hội nghị do BTC sắp xếp.
         - Có 01 diện tích gian hàng tiêu chuẩn để giới thiệu, trưng bày sản phẩm hoặc triển 
khai các hoạt động triển lãm trong phạm vi tổ chức hội nghị của BTC. Công ty tự trả kinh 
phí dựng quầy.
         - Được miễn phí quảng cáo trên 01 trang bìa của cuốn Kỷ yếu/tạp chí Hội nghị theo 
sắp xếp của BTC
         - Được đăng logo cảm ơn trong cuốn Kỷ yếu Hội nghị.
         - Được Ban tổ chức vinh danh và cảm ơn tại Hội nghị.
         - Được Ban tổ chức mời 10 Đại biểu tham dự Hội nghi.

2.  Nhà tài trợ Vàng
       • Kinh phí:               500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng)
       • Quyền lợi:
        - Được đăng Logo tại Backdrop Hội trường chính và khu vực in logo trên các ấn 
phẩm chính thức của Hội nghị
        - Có 01 diện tích gian hàng tiêu chuẩn để giới thiệu, trưng bày sản phẩm hoặc triển 
khai các hoạt động triển lãm trong phạm vi tổ chức hội nghị của BTC. Công ty tự trả 
kinh phí dựng quầy.
         - Được tham gia trình bày một bài báo cáo sản phẩm trong vòng 10 phút tại Hội 
nghị (Đăng ký bài trước ngày 01/4/2019) 
         - Được miễn phí quảng cáo trên 01 trang bìa của cuốn Kỷ yếu/tạp chí Hội nghị 
theo sắp xếp của BTC
         - Được đăng logo cảm ơn trong cuốn kỷ yếu Hội nghị.
         - Được Ban tổ chức vinh danh và cảm ơn tại Hội nghị.
         - Được Ban tổ chức mời 08 Đại biểu tham dự Hội nghị.

3.  Nhà tài trợ Bạc
      • Kinh phí:               300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng)
      • Quyền lợi:
         - Được đăng Logo tại Backdrop Hội trường chính và khu vực in logo trên các ấn 
phẩm chính thức của Hội nghị
         - Có 01 diện tích gian hàng tiêu chuẩn để giới thiệu, trưng bày sản phẩm hoặc triển 
khai các hoạt động triển lãm trong phạm vi tổ chức hội nghị của BTC. Công ty tự trả 
kinh phí dựng quầy.


