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“Cơ Điện tử cho sự phát triển khu vực miền Nam” 

THÔNG TIN TÀI TRỢ 
 

1. Các hình thức và mức tài trợ 
 

     Nhà tài trợ Kim Cương, mức tài trợ: 50.000.000 đ trở lên 
 

     Nhà tài trợ Vàng, mức tài trợ: 30.000.000 đ đến dưới 50.000.000 đ 
 

     Nhà tài trợ Bạc, mức tài trợ: 20.000.000 đ đến dưới 30.000.000 đ 
 
 

2. Quyền lợi của nhà tài trợ 
 

 

STT 
 

Quyền lợi nhà tài trợ 
Kim 

Cương 

 

Vàng 
 

Bạc 

1. Logo trên nền bandroll hội nghị    

2. Logo trên nền backrop sân khấu hội nghị    

3. Logo trong poster hội nghị    

4. 2 đại diện của doanh nghiệp tham dự Hội nghị, được MC nhắc đến 

trong chương trình 

  

5. Logo trên Kỷ yếu Hội nghị   

6. Logo trên website Hội nghị   

7. Được miễn phí 01 gian hàng quảng cáo và giới thiệu sản phẩm (3 x 3 

m) 

  

8. Được mời phát biểu và giới thiệu về công ty trong phiên khai mạc Hội 

nghị (10 phút) 

   

9. Công khai tài trợ trên website Hội nghị   
 

Ghi chú: Trên đây chỉ là khung minh họa các hình thức quyền lợi. Ban Tổ chức sẽ làm việc trực tiếp với từng Nhà tài 

trợ để thống nhất các mức tài trợ cụ thể và chi tiết quyền lợi theo yêu cầu của hai bên. 
 

 
HÌNH THỨC VÀ NƠI NHẬN TÀI TRỢ: 

 
 

  Chuyển khoản ngân hàng 
 

Trường ĐH Lạc Hồng 

Số TK: 102010000262978 
Ngân hàng Công thương Đồng Nai. 

 

Tel.: 0613.523 033 
 
 
 
Thông tin liên hệ 

 

Trưởng Ban Nguyễn Vũ Quỳnh, Tel: 0919 150 171; Fax: 0613 952 534; 

Email:  vuquynh@lhu.edu.vn 
 

Thư ký Nguyễn Thanh Sơn, Tel: 0906 355 079; E-mail: nguyenthanhson@lhu.edu.vn 
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