
MỜI CÁC DOANH NGHIỆP VÀ ĐƠN VỊ TÀI TRỢ GẶP GỠ ICT ĐẦU XUÂN 2011
Gặp gỡ ICT đầu xuân là ngày hội tụ thân mật theo truyền thống của các Hội, Hiệp hội trong lĩnh 

vực CNTT-TT để chia sẻ hoạt động và cùng chúc nhau sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt đầu xuân.
Kinh phí tổ chức do các Hội, Hiệp hội lĩnh vực CNTT-TT cùng các đơn vị, doanh ngiệp ICT hỗ trợ 

theo hình thức tài trợ và tự nguyện đóng góp. Ban Tổ chức  rất mong Quý Đơn vị và Doanh nghiệp lựa 
chọn các hình thức thích hợp nhất tài trợ cho sự kiện đầy ý nghĩa này, nếu Quý Doanh nghiệp không có 
hình thức tài trợ đặc biệt hãy hỗ trợ chương trình Gặp gỡ ICT Xuân Tân Mão 2011.

Ngoài ra, kính mời Quý Đơn vị đăng ký tham gia chương trình thể thao vui Xuân, đăng ký tham gia 
Hội diễn văn nghệ cùng góp vui và đăng ký hiện vật - quà tặng làm giải thưởng Xổ số  - Đấu giá vui xuân 
để buổi Gặp gỡ ICT đầu xuân Tân Mão 2011 thêm phần vui vẻ và đoàn kết.

Ban Tổ chức Gặp gỡ ICT Xuân Tân Mão 2011 hy vọng vào sự hợp tác của Quí Đơn vị và Doanh 
nghiệp để góp phần cho sự thành công buổi gặp mặt.

Rất hân hạnh được sự hưởng ứng tham gia và hỗ trợ của các Đơn vị - Doanh nghiệp.
DANH MỤC KÊU GỌI TÀI TRỢ TẠI GẶP GỠ ICT ĐẦU XUÂN TÂN MÃO 2011 
Gặp gỡ ICT đầu xuân là sự kiện gặp gỡ giới CNTT-TT và bè bạn  lớn nhất hàng năm tại thủ đô Hà 

nội và Việt Nam. Đây chính là dịp để các doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT 
có dịp thể hiện và quảng bá cho thương hiệu của mình .Kính mời các doanh nghiệp, đơn vị sẽ lựa chọn 
các Gói tài trợ Gặp gỡ ICT đầu Xuân Tân Mão 2011:

Tài trợ chính: 100,000,000 đ
Tài trợ địa điểm tổ chức và dàn dựng   30,000,000 đ
Tài trợ tiệc đầu xuân   50,000,000 đ
Tài trợ đồ uống (rượu, bia, nước ngọt....)   30.000,000 đ 
Tài trợ quà tặng và phong bao “lì xì” may mắn   20,000,000 đ 
Tài trợ Văn nghệ (phần chuyên nghiệp)   20,000,000 đ
Tài trợ Văn nghệ (BGK và giải thưởng)   20,000,000 đ
Tài trợ thể thao 
Giải Tennis ICT Leadership & Open 2011 tối thiểu 30,000,000 đ/ Giải
Đóng góp chung vào quỹ tổ chức từ 3 đến 5,000,000 đ

Tài trợ Quà tặng và Hiện vật Xổ số và Đấu giá ICT Xuân Tân Mão 2011
(Gói tài trợ riêng: tổ chức từ 3 đến 5 lần bốc thăm Xổ số - Đấu giá may mắn, ưu tiên các đơn vị đăng ký sớm)
Nhà tài trợ chính sẽ trực tiếp  thoả thuận với BTC để cùng phối hợp tổ chức
Đại diện nhà tài trợ có dịp trao đổi hoạt động với Quan chức Chính phủ, Lãnh đạo ngành, Lãnh đạo các Họi - Hiệp  
hội và Lãnh đạo các Doanh nghiệp CNTT-TT. Tên tuổi Nhà tài trợ sẽ được Ban Tổ chức quảng bá trên các hoạt  
động Gặp gỡ ICT xuân Tân Mão 2011; đây là dịp khẳng định vị thế hàng đầu về CNTT-TT trên thị trường Việt Nam. 

 Nhà tài trợ được giới thiệu trong diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức tại Gặp gỡ ICT Xuân 2011. 
 Đại diện cho Nhà tài trợ Chính được phát biểu chào mừng (03-05 phút) trong lễ ICT Xuân 2011.
 Nhà tài trợ có thể tham gia trực tiếp công tác tổ chức (sau khi thống nhất với Ban Tổ chức)
 Logo Nhà tài trợ được đưa lên trong toàn bộ các quảng cáo, pano và bandron Gặp gỡ ICT Xuân 2011. 
 Phát các thông tin và giới thiệu sản phẩm và thương hiệu cho khách mời (tài liệu do nhà tài trợ chuẩn bị)

 Từ 3 - 10 Giấy mời tham dự tuỳ theo gói tài trợ.
 Các thông tin về Nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang hoạt động của VAIP và các Hội, Hiệp hội bạn.
 Logo Nhà tài trợ các Giải thể thao được đưa lên trong các quảng cáo, pano và bandron các Giải Thể thao 

Toàn bộ kinh phí, sản phẩm, quà tặng của nhà tài trợ sẽ dùng cho công tác tổ chức Gặp gỡ ICT 2011. 

Liên hệ: BTC Gặp gỡ ICT 2011, VP Hội Tin học Việt Nam, tầng 6 số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Tel: 84-4-38211725, 39712597, Fax: 84-4-38211708, Email: vaip@vnn.vn (gặp Ms.Hương) 
TK: Hội Tin học Việt Nam, số: 003 70406 0000 979 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

(Hoặc liên hệ trực tiếp tớicác Hội, Hiệp Hội:VINASA, VEIA, REV, VAA, VIA, VECOM, VNISA,HANICT, )
ư

Thông tin chi tiết trên : : www.vaip.org.vn và http://www.itweek.org.vn/gapgo/ 
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