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THƯ MỜI TÀI TRỢ
Giải ICT Tennis Gặp gỡ ICT đầu xuân Nhâm Thìn 2012

Kính gửi: Các Đơn vị và Doanh nghiệp
Gặp gỡ ICT đầu xuân là ngày hội tụ thân mật theo truyền thống của Hội Tin học 

Việt Nam cùng các Hội, Hiệp hội ngành CNTT-TT, để chúc nhau sức khoẻ, hạnh phúc và 
thành đạt. Các hoạt động thường diễn ra sôi động và đoàn kết đầu xuân khích lệ tinh thần 
nhiệt tình, hăng hái phấn khởi chào mừng một năm mới. 

Trong dịp đặc biệt này Hội Tin học Việt Nam tổ chức giải ICT Tennis các nhà lãnh 
đạo CNTT-TT cùng với Gặp gỡ ICT đầu Xuân 2012 với mục đích phát triển và đẩy mạnh 
phong trào rèn luyện sức khoẻ cho các nhà lãnh đạo CNTT – TT, giao lưu, gặp gỡ tạo nên  
một sân chơi hấp dẫn nâng cao thể lực, mạnh mẽ về sức khoẻ, thông minh về đấu pháp và 
cao thượng về phong cách với tiêu chí “Đoàn kết, thân ái, học hỏi lẫn nhau trong ngôi nhà 
chung của giới CNTT-TT Việt Nam”

Với qui mô và ý nghĩa của Giải ICT Tennis này, Hội Tin học Việt Nam và Ban Tổ 
chức rất cần sự hỗ trợ, tài trợ về kinh phí (hoặc các hình thức khác như hiện vật, giải  
thưởng…) để các Giải có thể diễn ra thành công tốt đẹp. Sự hỗ trợ của Quí các Nhà Tài trợ  
sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào Văn - Thể- Mỹ của giới CNTT và qua  
đó góp phần đẩy mạnh sự phát triển Ngành CNTT-TT của Việt Nam. 

- Thời gian tổ chức Giải ICT Tennis Xuân 2012: ngày 18 hoặc 19/2/2012
- Địa điểm tổ chức : sân Tennis Tây Hồ hoặc sân Ngoại giao đoàn Vạn Phúc
- Đối tượng tham gia: 

+ Giải ICT Tennis Leadership: gồm các lãnh đạo cao cấp ngành CNTT-TT
+ Giải ICT Tennis Open: khối doanh nghiệp và chuyên gia CNTT

- Tổng số đôi tham gia thi đấu: từ 16-24 cặp cho 2 giải Leadership & Open
- Kinh phí tổ chức dựa vào các nhà tài trợ.

Ban Tổ chức VIETNAM ICT TENNIS CUP 2012 rất hy vọng vào sự hợp tác của Quí  
vị và Doanh nghiệp để góp phần cho sự thành công của Giải.

Mọi chi tiết về tài trợ, xin liên hệ: 
BTC Gặp gỡ ICT 2012, VP Hội Tin học Việt Nam, tầng 6 số 14 Trần Hưng Đạo, HN
Tel: 84-4-38211725, 39712597 (Ext 603), Email: vaip@vnn.vn (gặp Ms.Hương) 
TK: Hội Tin học VN, số: 003 70406 0000 979 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Trân trọng,

Văn bản đính kèm:
  - Quyền lợi của Nhà Tài trợ
- Điều lệ các Giải Thể thao

                                        T/M Ban Tổ chức
         Giải Tennis Gặp gỡ ICT đầu Xuân 2012

            Phó Tổng Thư ký  Hội Tin học Việt Nam

                                            Nguyễn Long

mailto:vaip@vnn.vn


HÌNH THỨC TÀI TRỢ & QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ
Giải Thể thao Gặp gỡ ICT đầu xuân 2012

STT Quyền lợi Nhà tài trợ Kim cương
5.000USD

Vàng
2.500USD

Bạc
1.000USD

Đồng
500USD Khác

1. Quảng cáo trang trên Tạp chí Tin 
học và Đời sống 

2. Quảng  cáo  (QC)  kèm  Tin  trên 
Website của Hội Tin học VN

www.vaip.org 
    

3. QC trên Băng-rôn treo tại Lễ đài     

4. QC trên Băng-rôn treo quanh sân     

5. In Tên + Logo trên mũ thể thao 

6. In Tên + Logo trước áo thể thao 

7. Cử 01 đôi tham gia thi đấu   

8. Cử 01 khách mời của BTC    

9. Cử đại diện trao Giải thưởng, Cúp1  

10. Cử đại diện trao Giải thưởng, Cúp2  

11. Cử đại diện trao Giải thưởng, Cúp3   

12. Cử đại diện trao Cờ Lưu niệm  

13. Dự tiệc chiêu đãi của BTC    

14. Nhận lời cảm ơn đặc biệt từ BTC  

Ghi chú: 
- Các đơn vị và doanh nghiệp có thể chọn gói tài trợ chung hoặc tài trợ riêng cho từng giải.
- Ban Tổ chức sẽ làm việc trực tiếp với từng Nhà Tài trợ để thống nhất các mức tài trợ cụ thể và  

chi tiết quyền lợi theo yêu cầu của hai bên. Ban tổ chức cũng đang tiến hành các thỏa thuận  
với các nhà bảo trợ truyền thông, để có thể có thêm các quyền lợi khác đối với các nhà tài trợ.

http://www.vaip.org/

