
        - 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 ruột của cuốn kỷ yếu Hội nghị.
        - 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 06 Đại biểu tham dự Hội nghị.

4. Nhà tài trợ Đồng
       •  Kinh phí:        150.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi 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 miễn phí quảng cáo trên 01 trang ruột của cuốn kỷ yếu Hội nghị.
         - 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 04 Đại biểu tham dự Hội nghị.

5. Tham gia gian hàng triển lãm 
       •Kinh phí:           50.000.000 VNĐ (Năm mươi 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 đăng logo cảm ơn trong cuốn kỷ yếu Hội nghị.
         - Được Ban tổ chức mời 02 Đại biểu tham dự Hội nghị.

6. Phí đăng ký mời Đại biểu tham dự Hội nghị
       • Phí đăng ký trước ngày 01/03/2019:        700.000 VNĐ/đại biểu
       • Phí đăng ký từ ngày 01/03/2019:                  1.000.000 VNĐ/đại biểu

7. Các hình thức tài trợ khác
       • Trình bày báo cáo về sản phẩm tại Hội nghị (10 phút): 20.000.000 VNĐ/bài
         •  In quảng cáo về sản phẩm của công ty tại kỷ yếu/tạp chí khoa học của Hội nghị
         - Trang quảng cáo ruột quyển kỷ yếu/tạp chí hội nghị :     10.000.000 VNĐ/trang
         - Trang quảng cáo bìa 2, 3 quyển kỷ yếu/tạp chí hội nghị: 20.000.000 VNĐ/trang
         - Trang quảng cáo bìa 4 quyển kỷ yếu/tạp chí hội nghị:     30.000.000 VNĐ/trang


