VNITO Tech Series

Kết nối Cung cầu Giải pháp Công nghệ số
Công nghệ cho bất động sản thời kinh tế số
Bất động sản số & Tòa nhà thông minh

Gian hàng trải nghiệm
giải pháp công nghệ

Webinar/ Livestream

VIP Lunch

Hội nghị trực tiếp

Công nghệ hỗ trợ phòng chống Covid-19 trong các
tòa nhà và khu dân cư

Nhu cầu và xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực
bất động sản

Công nghệ giám sát, đảm bảo an ninh cho tòa nhà
thông minh, khu dân cư thông minh (Smart Camera)

Số hóa Tài sản trong lĩnh vực Bất động sản

Công nghệ giúp quản lý dân cư, tạo hệ sinh thái mở
trong cộng đồng dân cư thông minh

Ứng dụng công nghệ trong quản lý giao dịch, mua
bản bất động sản

Công nghệ quản lý vận hành tòa nhà thông minh

Proptech – công nghệ nào cần thiết nhất cho các
doanh nghiệp bất động sản hiện nay

Quản lý bất động sản theo mô hình kinh tế chia sẻ

Thời gian:

Địa điểm: Lotus Ballroom, Khách sạn Rex Sài Gòn,

thứ 4 ngày 15/12/2021

141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Tiếp nối thành công của Hội nghị VNITO (Liên minh Công nghệ số Việt Nam) từ các năm 2015, 2017, 2019, năm
nay Hội nghị VNITO với chủ đề Công nghệ cho lĩnh vực bất động sản trong thời kinh tế số sẽ mang đến
những góc nhìn chuyên sâu của các chuyên gia tư vấn chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng,
giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng chống Covid-19 trong các tòa nhà và khu dân cư, giúp kết nối cung cầu về
giải pháp công nghệ, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số và áp dụng công nghệ hiện đại hóa trong lĩnh vực xây
dựng và bất động sản.
Đối tượng khách tham dự:
Hình thức tổ chức trực tiếp với khoảng 100 khách tham dự (nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch) và hơn
500 khách tham dự hội thảo trên hệ thống trực tuyến (webinar). Đồng thời hội thảo cũng được livestream trên
các kênh truyền thông trực tuyến dự kiến tiếp cận hơn 10.000 lượt xem và tương tác.
Nhóm chuyên gia tư vấn CĐS trong lĩnh vực Smart City – PropTech – Xây Dựng.
Các công ty Bất động sản, các tòa nhà (chung cư – văn phòng), các đơn vị tìm kiếm giải pháp CĐS trong
lĩnh vực Thành phố Thông minh – Bất động sản – Xây dựng
Các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Thành phố Thông minh – Bất động sản – Xây dựng
*Do số lượng khách tham dự trực tiếp có giới hạn, vì vậy Ban tổ chức sẽ gửi thư mời trực tiếp cho các khách VIP.
Những khách quan tâm khác, sẽ theo dõi chương trình thông qua hệ thống webinar/ hệ thống livestream

Chương trình dự kiến:
Thời gian

Chương trình chính
Hội thảo 1: Công nghệ cho Tòa nhà thông minh

08g30 – 09g00

Đăng kí đại biểu và tham quan gian hàng triển lãm
Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo của Sở ban ngành liên quan

09g00 – 09g10
Phát biểu khai mạc của đại diện Ban tổ chức
Tọa đàm: Đón đầu các xu hướng công nghệ mới trong quản lý bất động
sản thông minh
Nội dung chính:
Hiện trạng ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành tòa nhà
thông minh, khu dân cư thông minh
Dịch Covid-19 ảnh hưởng như thế nào và nhu cầu giãn cách xã hội
09g10 – 10g00

Giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng chống Covid-19 trong các tòa nhà
và khu dân cư
Công nghệ giải quyết bài toán gì
Xu hướng trên thế giới
Tham dự tọa đàm:
Đại diện Sở Xây dựng/ Hiệp hội xây dựng
Chuyên gia tư vấn chuyên gia chuyển đổi số
Chuyên gia công nghệ số
Đại diện chủ đầu tư tòa nhà thông minh
Giới thiệu các giải pháp công nghệ cho tòa nhà thông minh – khu dân cư
thông minh (10 phút/ bài)
Bài trình bày số 1: Giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng chống Covid-19 trong
các tòa nhà và khu dân cư
Bài trình bày số 2: Công nghệ giám sát, đảm bảo an ninh cho tòa nhà
thông minh, khu dân cư thông minh (Smart Camera)

10g00 – 11g30

Bài trình bày số 3: Công nghệ giúp quản lý dân cư, tạo hệ sinh thái mở
trong cộng đồng dân cư thông minh
Bài trình bày số 4: Công nghệ quản lý vận hành tòa nhà thông minh
(Building Management System)
Bài trình bày số 5: Công nghệ tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà – khu dân cư

Trực tiếp: Nghỉ giải lao
11g30 – 13g45

Trực tuyến: Video giới thiệu các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực
bất động sản, xây dựng

Hội thảo 2: Bất động sản số - Xu thế mới, Cơ hội mới, Vận hội mới
13g45 – 14g00

Đăng kí đại biểu và tham quan gian hàng triển lãm

14g00 – 14g10

Phát biểu mở màn phiên hội thảo của đại diện Ban tổ chức
Tọa đàm: Xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản
Nội dung chính:
Nhu cầu và xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản.
Làm sao để xây dựng niềm tin đối với các giao dịch bất động sản
trực tuyến?
Các vấn đề pháp lý ảnh hưởng đến việc chuyển đối số trong lĩnh vực
bất động sản như thế nào?

14g10 – 15g00

Proptech – công nghệ nào cần thiết nhất cho các doanh nghiệp bất
động sản hiện nay
Tham dự tọa đàm:
Đại diện Sở Xây dựng/ Hiệp hội bất động sản
Chuyên gia tư vấn chuyên gia chuyển đổi số
Chuyên gia công nghệ số
Đại diện công ty bất động sản
Bài trình bày 01: Xu hướng chuyển đổi số trong marketing bất động sản:
AR/VR, Mobile app,…
Bài trình bày 02: Ứng dụng công nghệ trong quản lý giao dịch, mua bán
bất động sản
15g00 – 16g00

Bài trình bày 03: Quản lý bất động sản theo mô hình kinh tế chia sẻ Case Study
Bài trình bày 04: Công nghệ Blockchain trong lĩnh vực Bất động sản
Bài trình bày 05: Số hóa Tài sản trong lĩnh vực Bất động sản và một số
giải pháp

16g00 – 16g15

Minigame cho khách tham dự
Kết thúc chương trình

Các hoạt động khác trong khuôn khổ sự kiện:
Triển lãm các SP-GP tiêu
biểu trong lĩnh vực bất động
sản, xây dựng tại sảnh Hội
nghị (10-15 gian hàng)

Webinar và livestreaming
toàn bộ hội thảo trên nền
tảng trực tuyến

Hỗ trợ gặp gỡ, kết nối giữa
khách hàng có nhu cầu và
các nhà cung cấp giải pháp
công nghệ

Phát hành tài liệu giới
thiệu các SP-GP tiêu biểu
tại sự kiện

Tiệc trưa chiêu
đãi dành cho
khách VIP

Minigame với nhiều quà
tặng cho khách tham dự trực
tuyến và trực tiếp

III. MỜI THAM DỰ
1. Tham gia trình bày giới thiệu giải pháp công nghệ tại các phiên hội thảo: 10.000.000 đồng/slot 10 phút
2. Tham gia gian hàng giới thiệu giải pháp công nghệ tại triển lãm: 5.000.000 đồng/ gian hàng 2m*2,5m
3. Tham gia tài trợ đồng hành:
Tài trợ Vàng:
50.000.000 đồng

Tài trợ Bạc:
30.000.000 đồng

Tài trợ Đồng:
20.000.000 đồng

Tài trợ Tiệc trưa:
25.000.000 đồng

Tài trợ khác:
quà tặng, website,
công tác tổ chức

*Kinh phí đã được ITPC hỗ trợ 50% và chưa bao gồm VAT

IV. QUYỀN LỢI TÀI TRỢ
STT

Quyền lợi

Tài trợ
Vàng

Tài trợ
Bạc

Tài trợ
Đồng

Tài trợ
Tiệc trưa

1

Logo NTT xuất hiện trên tất cả ấn phẩm
truyền thông của chương trình

Bằng logo
BTC

½ logo
BTC

½ logo
BTC

½ logo
BTC

2

Logo NTT xuất hiện trên trang landing page của
chương trình

Bằng logo
BTC

½ logo
BTC

½ logo
BTC

½ logo
BTC

3

Nhắc tên trong TCBC của chương trình

4

Được nhắc tên và #hashtag tên của NTT cùng danh vị
tài trợ trong mỗi bài viết về sự kiện trên trang Facebook
event của chương trình

5

Ưu tiên mời đại diện tham gia trình bày trong mỗi
chuyên đề (phù hợp với nội dung chuyên đề)

6

Gian hàng giới thiệu giải pháp công nghệ tại triển lãm

2 gian

1 gian

1 gian

1 gian

7

Video giới thiệu về NTT được chiếu tại chương trình

2 video
60 giây

1 video
60 giây

1 video
30 giây

1 video
30 giây

8

Logo NTT và trang quảng cáo trong tài liệu in ấn
phát cho khách tham dự chương trình (NTT thiết kế và
cung cấp trang quảng cáo)

2 trang

1 trang

1 trang

1 trang

9

Ưu tiên giới thiệu giải pháp của NTT trong tài liệu in
giới thiệu các SP-GP tiêu biểu (phát hành sau sự kiện)

Ưu tiên
thứ nhất

Ưu tiên
thứ hai

Ưu tiên
thứ tư

Ưu tiên
thứ ba

10

Câu giới thiệu NTT được xuất hiện trên màn hình
livestream của chương trình

11

Bài viết giới thiệu về NTT được đăng tải trên trang
Facebook event của chương trình trong suốt thời gian
diễn ra chương trình và trên Facebook của VNITO
(NTT cung cấp bài viết có định dạng sẵn, tối đa 500
chữ và 4 hình ảnh)

2 bài

1 bài

1 bài

1 bài

12

Được nhắc tên trên bài viết tổng kết về chương trình

13

Được BTC hỗ trợ gửi email giới thiệu DN thông qua
hệ thống email marketing

2 lần

1 lần

1 lần

1 lần

14

BTC tri ân tại mỗi chuyên đề

15

Được ưu tiên tham gia các hoạt động khác của QTSC,
VNITO và DXCenter

16

Được sử dụng thông tin của chuỗi hội thảo trong
các công tác truyền thông, quảng bá của NTT

Liên hệ: Ms. Tâm Phạm

|

T: 0888877584

|

Email: tampt@qtsc.com.vn

|

Zalo: +84 909863349

