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Get on board for innovative journeys



 Tài trợ trang thiết bị với các hạng mục sau (DN có thể lựa chọn một hoặc nhiều hạng mục):

- 01 Smart/ Android TV 75 inch đặt tại Phòng chiếu phim tư liệu

- 06 Smart/ Android TV 55 inch đặt tại khu vực Con đường lịch sử và khu vực demo giải pháp công nghệ

- 04 Màn hình tương tác đặt tại Khu vực trải nghiệm tương tác

- 02 dàn máy tính desktop với tốc độ cao, 04 máy tính bảng, 04 smart phone

- 01 Hệ thống Smart Home cho toàn bộ Bảo tàng

- 03 hệ thống cửa tự động nhận diện khuôn mặt/ nhận diện giọng nói/ bằng ứng dụng điện thoại...

- Các thiết bị trình diễn công nghệ như kính VR, robot, LED fan, touch screen, ...

 Tài trợ nội dung và truyền thông (DN có thể lựa chọn một hoặc nhiều hạng mục): 

- Thực hiện website giới thiệu bảo tàng

- Thực hiện phim tư liệu 10 phút về Công viên phần mềm Quang Trung

- Thực hiện các video quảng bá về bảo tàng Công viên phần mềm Quang Trung

- Gói quảng bá về QTSC Museum trên các kênh Facebook, Youtube, Google

 Doanh nghiệp cũng có thể qui đổi giá trị các gói thiết bị và gói nội dung sang tài trợ tiền mặt.

HẠNG MỤC TÀI TRỢ



GÓI GẮN KẾT với tổng giá trị tài trợ tương đương 100.000.000 đồng

• Nhà tài trợ được tri ân trên Bảng vinh danh các đơn vị tài trợ đặt tại Bảo tàng

• Nhà tài trợ được giới thiệu SP-GP trên các TV tại khu vực demo sản phẩm trong 3 năm (không giới hạn số

lượng SP-GP)

• Nhà tài trợ được cài đặt các SP-GP trên các thiết bị tại bảo tàng trong 3 năm (không giới hạn số lượng SP-GP)

• Nhà tài trợ được đặt brochure/ leaflet giới thiệu SP-GP tại bảo tàng trong 3 năm (không giới hạn số lượng SP-

GP)

• Tên nhà tài trợ được giới thiệu trong Thông cáo báo chí về việc thành lập bảo tàng

• Logo nhà tài trợ được xuất hiện trên bài viết giới thiệu về bảo tàng trên website và các kênh truyền thông của

QTSC

• 01 Video/ phóng sự giới thiệu DN, phỏng vấn lãnh đạo của DN sẽ được chiếu tại LCD trước phòng chiếu phim

tư liệu trong 1 năm

• Hình ảnh/ logo nhà tài trợ được ưu tiên xuất hiện trong phim tư liệu hoặc video giới thiệu bảo tàng (nếu có)

• QTSC ưu tiên giới thiệu SP-GP của DN khi đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước.

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ



GÓI ĐỒNG HÀNH với tổng giá trị tài trợ tương đương 50.000.000 đồng

• Nhà tài trợ được tri ân trên Bảng vinh danh các đơn vị tài trợ đặt tại Bảo tàng

• Nhà tài trợ được giới thiệu SP-GP trên các TV tại khu vực demo sản phẩm trong 2 năm (không giới hạn số
lượng SP-GP)

• Nhà tài trợ được cài đặt các SP-GP trên các thiết bị tại bảo tàng trong 2 năm (không giới hạn số lượng SP-
GP)

• Nhà tài trợ được đặt brochure/ leaflet giới thiệu SP-GP tại bảo tàng trong 2 năm (không giới hạn số lượng SP-
GP)

• Tên nhà tài trợ được giới thiệu trong Thông cáo báo chí về việc thành lập bảo tàng

• Logo nhà tài trợ được xuất hiện trên bài viết giới thiệu về bảo tàng trên website QTSC và các kênh truyền
thông của QTSC

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ



QTSC RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN CÙNG 

CHUNG TAY XÂY DỰNG QTSC MUSEUM

• Đóng góp tư liệu, hình ảnh, kỷ vật quí giá về CVPM Quang Trung trong 20 năm qua

• Đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm giải pháp công nghệ của các DN trong CVPM Quang Trung (Mỗi doanh

nghiệp được trưng bày tối đa 3 sản phẩm giải pháp miễn phí trong năm đầu tiên)

• Hỗ trợ các thiết bị, công nghệ để triển khai giải pháp trình chiếu tại QTSC Museum

• Tài trợ kinh phí vận hành cho QTSC Museum

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ms. Thanh Thủy, email thanhthuy@qtsc.com.vn, điện thoại: 0909135901.

Lưu ý: các SP-GP trưng bày trong bảo tàng phải đảm bảo đáp ứng các qui định của nhà nước, không vi phạm

thuần phong mỹ tục, mang lại nhiều giá trị cho xã hội và sẽ được đồng ý của QTSC trước khi trưng bày.

mailto:thanhthuy@qtsc.com.vn



