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THƯ NGỎ MỜI 

TÀI TRỢ

Kính gửi: Quý Lãnh đạo đối tác, doanh nghiệp

Lời đầu tiên Trường Đại học Kinh tế - Luật trân trọng gửi tới Quý Đối tác, Quý doanh nghiệp lời chào trân trọng,
lời chúc sức khoẻ!

Việt Nam trải qua quá trình dài cải cách, với nhiều nỗ lực để hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Chúng ta đã lần
lượt gia nhập các tổ chức quốc tế quan trọng như ASEAN, APEC, WTO,… Đến tháng 1/2016, Việt Nam chính thức
tham gia vào vào cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (AEC), một hình thức hội nhập rất sâu về cả kinh tế,
chính trị và xã hội. Nhằm giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được tình hình, bối cảnh để có thể tận
dụng được những lợi thế, giúp doanh nghiệp đón đầu, tạo đà phát triển trong quá trình hội nhập, Đại học Quốc
gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bức tranh kinh tế dành cho Doanh nghiệp
năm 2017”. Đồng thời, hội thảo cũng là kênh truyền thông tích cực cho các Doanh nghiệp quảng bá hình ảnh,
thương hiệu cùng với các thông tin về sản xuất, kinh doanh, đầu tư đối với xã hội.

Hội thảo dự kiến sẽ thu hút hơn 300 đại biểu là các học giả, nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế, các nhà
quản lý doanh nghiệp và các doanh nhân thành đạt tham dự. Ban Tổ chức Hội thảo dự kiến hân hạnh đón tiếp
lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các ban,
ngành trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP.HCM và các địa phương, đại diện các hiệp hội ngành nghề, các doanh
nghiệp,...Ngoài ra, một số các nha ̀ khoa học đang làm việc va ̀ nghiên cứu ở nước ngoài cũng về tham dự hội
nghị. Tham gia Hội thảo còn có các đơn vị tài trợ và các cơ quan báo chí truyền thông

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 hợp tác và tham gia tài trợ của Quý đối tác, Quý doanh nghiệp cho hội thảo. Sự tham gia của của
Quý đối tác, Quý doanh nghiệp chắc chắn sẽ góp phần cho thành công chung của Hội thảo lần này.

Mọi chi tiết liên quan, xin vui lòng liên hệ:
(Anh) Nguyễn Đình Hưng | Email: hungnd@uel.edu.vn | Điện thoại: 0913 194 229
Phòng Kế hoạch - Tài chính – Trường Đại học Kinh tế - Luật

Trân trọng cảm ơn Quý đối tác, Quý doanh nghiệp!
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Hội thảo “Bức tranh kinh tế dành cho Doanh
nghiệp năm 2017” với sự quy tụ của các
chuyên gia kinh tế, chuyên gia tư vấn, các
CEOs hàng đầu sẽ đưa ra những góc nhìn và
lời giải trên 3 khía cạnh sau:
 Những xu thế chiến lược trong bức tranh

kinh tế toàn cầu và Việt Nam;
 Chiến lược tăng trưởng và nâng cao sức

cạnh tranh cho Doanh Nghiệp Việt Nam;
 Nắm bắt cơ hội và vược qua thách thức:

Bài học những Doanh nghiệp điển hình.

Trước mắt, môi trường hoạt động của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn và các triển vọng
tăng trưởng kinh tế nhanh còn khó dự đoán.

Mặc dù các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội đặc thù để phát triển nhưng nhiều doanh nghiệp
vẫn sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn. Những thách thức này phát sinh do những bất ổn leo
thang trên thị trường toàn cầu, những chuyển đổi về chính sách kinh tế, những rủi ro kinh doanh mới,
sự xuất hiện của các khối thương mại khu vực và sự thiếu tự tin về triển vọng tăng trưởng trong tương
lai.

Để tồn tại được trong môi trường hiện nay, Các nhà quản trị cần có một tầm nhìn quản lý sắc bén và
động thái chiến lược nhanh nhạy nhằm khai thác những cơ hội kinh doanh mới đồng thời quản trị các
rủi ro thị trường.

Hội thảo này là sự quy tụ và tương tác giữa các Học giả và Doanh Nhân để có một cái nhìn tổng thể
về Bức tranh kinh tế dành cho doanh nghiệp 2017. Từ đó đúc kết những kinh nghiệm/ những nghiên
cứu để trình các nhà hoạch định chính sách hỗ trợ cho cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam.

Thông qua hội thảo, chúng ta cùng xem xét tình hình hiện tại của nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam
và tìm ra những phương thức giúp doanh nghiệp Việt Nam bảo vệ hoạt động của họ và duy trì sự tăng
trưởng bền vững trước bối cảnh rủi ro và bất ổn.

TẠI SAO HỘI THẢO NÀY QUAN TRỌNG?
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Tháng Tư
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Hội trường Thống Nhất – Thành phố Hồ Chí Minh
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Chính phủ, cơ quan Bộ, ngành Nhà nước, 10%

Học giả, nhà nghiên cứu, 15%

Doanh nghiệp, 70%

Các lực lượng xã hội khác, 5%

THÀNH PHẦN 

THAM GIA
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NỘI DUNG 

HỘI THẢO

KHAI MẠC

14.00 – 14.10

CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ 

NHỮNG KỲ VỌNG CỦA 

CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP 

14.20 – 14.30

SESSION 2:

CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG 

VÀ NÂNG CAO SỨC CẠNH 

TRANH CHO DOANH NGHIỆP

15.30 – 16.10

SESSION 1:

NHỮNG XU THẾ CHIẾN LƯỢC 

TRONG BỨC TRANH KINH TÊ 

TOÀN CẦU VÀ VIỆT NAM

14.30 – 15.30

TỖNG QUAN BỨC TRANH 

KINH TẾ CHO DOANH 

NGHIỆP NĂM 2017

14.10 – 14.20
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TEA BREAK !
Quay lại Hội thảo:

P.M1 6 : 2 5
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NỘI DUNG 

HỘI THẢO

SESSION 3:

NẮM BẮT CƠ HỘI VÀ 

VƯỢT QUA THÁCH THỨC

16.25 – 17.30

BẾ MẠC & CHỤP ẢNH 

LƯU NIỆM

18.30 – 18.45

GALA DINNER

19.00

SESSION 4:

TỌA ĐÀM CHIA SẺ GIỮA 

DIỄN GIẢ VÀ KHÁCH MỜI

17.30 – 18.30
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TRUYỀN THÔNG

KẾ HOẠCH CHUNG

T1/2017 27/02 T3/2017 T4/2017 15/04

HỘI THẢO

HỌP BÁO SAU SỰ KIỆN

ĐĂNG KÝ THAM GIAKẾ HOẠCH TỔ CHỨC

BÁO CHÍ ĐƯA TIN
HƯỚNG DẪN CHO 
KHÁCH THAM GIA
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TRUYỀN THÔNG

BÁO CHÍ, TRUYỀN HÌNH THAM GIA

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG



TRUYỀN 
HÌNH

CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG: TRƯỚC-TRONG-SAU HỘI THẢO
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1

2

3

QUY ĐỊNH TÀI TRỢ

HẠNG MỨC TÀI TRỢ

QUYỀN LỢI CHUNG

QUYỀN LỢI CHI TIẾT
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QUY ĐỊNH 

TÀI TRỢ

ĐỊNH NGHĨA NHÀ TÀI TRỢ
Các nhà tài trợ Hội thảo có thể là một cá nhân hoặc một pháp nhân
hoặc một nhãn hiệu hàng hoá. Tuy nhiên, nhà tài trợ không được dùng
cho những chủ thể:
- Liên quan trực tiếp và/hoặc gián tiếp với hàng hoá mà bị cấm lưu
thông hoặc quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành Việt
Nam;
- Khai thác quyền và lợi ích tài trợ nhằm khuyến khích việc phân biệt
chủng tộc, động cơ tôn giáo và chính trị, khủng bố, gây mất trật tự xã
hội, và bất kỳ hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành Việt Nam.

NGUYÊN TẮC ƯU

TIÊN CHO NGƯỜI

ĐẾN TRƯỚC
Các Nhà tài trợ cùng
hạng có quyền bình
đẳng như nhau. Tuy
nhiên, các quyền và lợi
ích của các Nhà tài trợ
cùng hạng sẽ tuân thủ
nguyên tắc “ưu tiên cho
người đến trước” (căn
cứ xác định là thời điểm
ký kết hợp đồng tài trợ)
Ví dụ: Nhà tài trợ thứ hai
không thể yêu cầu BTC
đặt logo ở vị trí mà đã
được Nhà tài trợ thứ
nhất đặt trước.

CÁC LƯU Ý:
1. Các hình thức tài trợ trên đây của Ban tổ chức có thể chưa đáp ứng

được hết mong muốn và nhu cầu cụ thể của Quý Doanh nghiệp. Ban
tổ chức rất mong được trao đổi để mang lại hiệu quả thiết thực cho
Quý Doanh nghiệp và mang lại thành công chung cho Chương trình.

2. Quyền lợi về đăng tải logo và nội dung giới thiệu Nhà tài trợ trên các
ấn phẩm và tài liệu quảng cáo của chương trình được thực hiện khi
và chỉ khi Doanh nghiệp gửi Bản Đăng ký tài trợ đến Ban tổ chức
trước thời hạn chốt mọi công việc in ấn.

3. Với các Nhà Tài trợ sản phẩm, hiện vật, hoặc các loại hình tài trợ
khác…Ban tổ chức sẽ đàm phán trực tiếp về quyền lợi để phù hợp
với quy định chung và đáp ứng theo mục đích của Nhà tài trợ.
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HẠNG MỨC TÀI TRỢ

500.000.000 VNĐ 300.000.000 VNĐ Điền chữ 100.000.000 VNĐ200.000.000 VNĐ

TÀI TRỢ 

KIM CƯƠNG

TÀI TRỢ 

VÀNG

TÀI TRỢ 

BẠC

TÀI TRỢ 

ĐỒNG
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QUYỀN LỢI  

CHUNG

Là nhà tài trợ của sự kiện, Quý Doanh nghiệp sẽ được hưởng những
quyền lợi sau đây:

• Logo và thông tin giới thiệu về công ty trong cuốn Kỷ yếu Hội thảo
• Logo công ty trong tất cả các tài liệu quảng bá của sự kiện (tính từ

thời điểm ký hợp đồng)
• Logo công ty trên newsletter gửi đến khách tham dự sự kiện (thực

hiện khi hợp đồng tài trợ được ký kết)
• Logo công ty trên mục Tài trợ của trang website thông tin của sự

kiện
• Logo công ty trên phông nền chính của sự kiện
• Nhận Thư mời Hội thảo và Thư mời Tiệc tối Gala Dinner
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NHÀ TÀI TRỢ

QUYỀN LỢI  CHI TIẾT

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG TÀI TRỢ VÀNG QUYỀN LỢI TÀI TRỢ BẠC TÀI TRỢ ĐỒNG

Được sử dụng danh xưng cho Hội thảo khoa học:
“Bức tranh kinh tế dành cho Doanh nghiệp năm
2017” trong các hoạt động truyền thông của đơn vị
trong suốt năm 2017

5 PHÚT 3 PHÚT
Video giới thiệu về công ty được phát trong tất cả
các hoạt động tại sự kiện, gồm: Tiệc tối, Hội thảo và
Tiệc trà giải lao

2 PHÚT 1 PHÚT

Được trao chứng nhận, kỷ niệm chương “Nhà tài trợ
Hội thảo khoa học Bức tranh Kinh tế Việt Nam 2017”
ngay tại buổi Lễ khai mạc

Khu vực quảng bá dành cho Nhà tài trợ

100% 80% Danh sách thông tin chi tiết Khách tham dự sự kiện 60% 40%
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QUYỀN LỢI  CHI TIẾT

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG TÀI TRỢ VÀNG QUYỀN LỢI TÀI TRỢ BẠC TÀI TRỢ ĐỒNG

QUYỀN LỢI HIỆN DIỆN CỦA NHÀ TÀI TRỢ

1: 1 1: ¾ Logo của Nhà Tài trợ trên tất cả ấn phẩm truyền
thông của Hội thảo (tỉ lệ so với logo đơn vị tổ chức) 1: ½ 1: ½

100% 70%
Logo Nhà tài trợ xuất hiện trên phông nền khu vực
chụp ảnh lưu niệm (tỉ lệ xuất hiện so với logo đơn vị
tổ chức)

50% 30%

25 thư mời 15 thư mời Nhà Tài trợ nhận được thư mời tham dự Hội thảo và
thư mời tham dự Tiệc Gala Dinner 10 thư mời 5 thư mời

5 tài liệu 3 tài liệu Tài liệu quảng cáo của nhà Tài trợ được đặt trong túi
tài liệu của khách tham dự Hội thảo (tối đa) 2 tài liệu 1 tài liệu
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QUYỀN LỢI  CHI TIẾT

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG TÀI TRỢ VÀNG QUYỀN LỢI TÀI TRỢ BẠC TÀI TRỢ ĐỒNG

QUYỀN LỢI VỀ IN ẤN, WEBSITE, THƯ ĐIỆN TỬ

2 trang 1 trang Trang Quảng cáo màu trong cuốn Kỷ yếu Hội thảo ½ trang ½ trang

150 từ 100 từ
Thông tin giới thiệu về nhà tài trợ hoặc về sản phẩm
của nhà Tài trợ được đưa trên newsletter gửi tới
khách mời tham dự trước Hội thảo

80 từ 50 từ

Logo xuất hiện trên newsletter và tất cả các tài liệu
hội thảo (tính từ thời điểm ký kết hợp đồng)
Logo nhà Tài trợ cùng danh vị Tài trợ xuất hiện trên
trang website chính thức của Ban Tổ chức và có
đường link dẫn tới trang website của Nhà tài trợ

1000 từ 700 từ Thông tin giới thiệu về Nhà Tài trợ được đăng tải ở
mục Tài trợ của website sự kiện 500 từ 300 từ
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QUYỀN LỢI  CHI TIẾT

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG TÀI TRỢ VÀNG QUYỀN LỢI TÀI TRỢ BẠC TÀI TRỢ ĐỒNG

QUYỀN LỢI VỀ TRUYỀN THÔNG, PR

Tài liệu quảng bá của nhà tài trợ được đính kèm
trong bộ tài liệu truyền thông của sự kiện

Đôi dòng giới thiệu đặc biệt về sản phẩm/giải
pháp/thông tin nhà Tài trợ trong Thông cáo báo chí
của sự kiện.

Được sắp xếp phỏng vấn báo chí khi diễn ra sự kiện.

Thông tin về nhà tài trợ được bộ phận PR của sự
kiện sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các hoạt
động truyền thông trước khi sự kiện diễn ra
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Chân thành cảm ơn sự quan tâm, 

hỗ trợ hợp tác của Quý doanh nghiệp



MỌI CHI TIẾT, XIN 
VUI LÒNG LIÊN HỆ

The Fire Tower
2nd floor
Surabaya - East Java
Indonesia

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Khu phố 3, P. Linh Xuân, Thủ Đức, 
TP.HCM

hungnd@uel.edu.vn 0913 194 229

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG – Trưởng ban Tài chính

levanvi@uel.edu.vn 0905 962 946

LÊ VĂN VĨ – Ban Thư ký


