
 
THƯ NGỎ MỜI QUÝ DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG 

LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP HỘI TIN HỌC TPHCM 

 

 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Đối tác 

 

Hội Tin học TP.HCM (HCA) là hội chuyên ngành địa phương đầu tiên của cả nước, có quy mô lớn nhất và nhiều thành 

tích hoạt động nổi bật trong nước và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT). HCA là nơi quy 

tụ nguồn lực chất xám, là địa chỉ đáng tin cậy kết nối nội lực, là đầu mối thông tin, giao lưu, chia sẻ, là gương mặt đại diện cho 

cộng đồng CNTT thành phố.  

 

Hướng tới mốc son kỷ niệm 30 năm thành lập (1988 – 2018), HCA đang phối hợp với các cơ quan chức năng của thành 

phố triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá và khuyến khích cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức ứng dụng 

CNTT-TT. 30 năm là chặng đường liên tục nỗ lực cố gắng của một hiệp hội hàng đầu trong ngành CNTT TPHCM – Hội Tin 

Học TPHCM (HCA). Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập, HCA tổ chức nhiều hoạt động nhằm tổng kết 

các chặng đường phát triển đã qua, lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức vào tháng 12/2018.  

 

Hội Tin học TP.HCM trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, đối tác tham dự sự kiện cũng như đồng hành, tài trợ 

chương trình Lễ kỷ niệm thành lập hội – “Dấu ấn 30 năm”, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm và hỗ trợ của 

Quý vị. 30 năm luôn đồng hành hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghệ thông tin TPHCM, đánh dấu bằng những thành tựu 

quan trọng mà đơn vị đạt được - đó chính là 30 năm đầy tự hào của Hội Tin Học TPHCM.  

 

Trong suốt thời gian qua, HCA đã phát huy mạnh mẽ vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và với các cơ quan quản lý nhà 

nước; góp ý xây dựng các chủ trương chính sách ngành CNTT-TT với Bộ ngành Trung ương và thành phố; phản biện xã hội, 

hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn doanh nghiệp; triển khai nhiều hoạt động kết nối, tập hợp doanh nghiệp CNTT-TT tại thành phố và 

các tỉnh thành phía Nam. HCA đang nỗ lực mạnh mẽ thực hiện các hoạt động B2B hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp 



tác, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường với các quốc gia như Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Israel, 

Canada, Pháp, …  

 

Thông tin thêm về chương trình, xin vui lòng liên hệ: 

Ban thư ký: 

Cô Hoàng Yến: 0937654686; yenth@hca.org.vn – tranhoangyen.media@gmail.com 

Cô Phụng Châu: 0931064882; chaucp@hca.org.vn – chungphungchau@gmail.com 

 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ  

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TIN HỌC NHIỆM KỲ 7 

LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP HỘI TIN HỌC TPHCM  

Dự kiến ngày 06/12/2018 

 

 

                                  Danh vị tài trợ 

 

     Quyền lợi 

 

TÀI TRỢ 

CHÍNH 

150.000.000 

TÀI TRỢ 

KIM CƯƠNG 

100.000.000 

TÀI TRỢ 

VÀNG 

60.000.000 

TÀI TRỢ 

BẠC 

40.000.000 

TÀI TRỢ 

ĐỒNG 

20.000.000 

Quảng bá thương hiệu 

Logo trên backdrop Sân khấu/ 

Standee/ Photo Conner sự kiện LỄ 

KỶ NIỆM 30 NĂM 

Lớn Lớn vừa Vừa Nhỏ Nhỏ 

Logo trên website HCA (kèm link dẫn 

về trang web doanh nghiệp) 
6 tháng 4 tháng 2 tháng 1 tháng 1 tháng 

Banner cảm ơn các nhà tài trợ đăng 

trên trang chủ website HCA 
3 tháng 3 tháng 3 tháng 3 tháng 3 tháng 

Bài PR trên website HCA: 

www.hca.org.vn (500 chữ + 3 hình) – 

HCA biên tập thông tin trước khi 

đăng tải 

3 bài 2 bài 1 bài 1 bài -- 

Profile giới thiệu công ty trên fanpage 

Hội Tin Học 
        -- 

Logo trên folder HCA 1 slot vị trí A 1 slot vị trí B 1 slot vị trí C 1 slot vị trí C 1 slot vị trí C 

http://www.hca.org.vn/


Trang thông tin trong Kỷ yếu 30 năm 2 trang 1 trang ½ trang ¼ trang -- 

Hoạt động tại sự kiện 

Chiếu video clip giới thiệu Doanh 

nghiệp đầu giờ (clip do DN cung cấp) 
2 phút 1 phút -- -- -- 

Mời đại diện tham dự tiệc Gala 

Dinner chúc mừng 30 năm thành lập 
03 đại diện 02 đại diện 01 đại diện 01 đại diện 01 đại diện 

Được đặt standee tại sự kiện 02 cái 02 cái 01 cái 01 cái -- 

Được tham dự các hoạt động truyền 

thông trước, trong và sau sự kiện 
          

MC thay mặt BTC đọc tên vinh danh 

cám ơn trong chương trình 
          

Phát Brochure/ tài liệu DN tại sự kiện 

(thông qua bàn của BTC) 
        -- 

Quyền lợi truyền thông 

Logo trên trang cảm ơn tạp chí in Thế 

Giới Vi Tính – PCWorld VN 
Lớn Lớn vừa Vừa Nhỏ Nhỏ 

Ưu tiên sắp xếp phỏng vấn trên các 

phương tiện truyền thông (báo/đài)….     -- -- -- 

Quyền lợi khác 

Tham dự giải Golf chào mừng 30 năm 

thành lập Hội (dự kiến T9/2018) 
03 đại diện 02 đại diện 01 đại diện 01 đại diện Không 

** Chi phí trên chưa bao gồm VAT 



 



 

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII và Lễ kỷ niệm 30 năm là một trong những cột mốc quan trọng nhất đánh dấu sự phát triển 

của Hội Tin học TPHCM qua từng thời kỳ. HCA mong nhận được sự đồng hành của các DN, đối tác trong và ngoài 

nước trong sự kiện này. Chúng tôi luôn sẵn sàng gặp gỡ quý vị để được cùng nhau trao đổi các phương thức hợp tác – 

triển khai, vui lòng liên hệ: 

 

 

 

 

 

** Thông tin thêm vui lòng tham khảo tại: 

Website: http://hca.org.vn/  - Fanpage: https://www.facebook.com/HCAVietnam/ ; 

https://www.facebook.com/HCAMediaCenter/ 

 

     HỘI TIN HỌC TP.HCM  

 

Ms Hoàng Yến – DĐ: 0937 654 686  - Email:  yenth@hca.org.vn;  tranhoangyen.media@gmail.com 

Ms Phụng Châu – DĐ: 0931 064 882 - Email: chaucp@hca.org.vn  
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