CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--- oOo ---Số:505/ CV-HTH
V/v: Mời tham gia tài trợ triển lãm và
hội thảo ICTCOMM Vietnam 2017

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Các đơn vị và Doanh nghiệp
Hội Tin học Việt Nam rất hân hạnh gửi tới quý Ông/Bà lời chào trân trọng nhất.
Nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin,
điện tử, internet, phát thanh truyền hình với ủng hộ và bảo trợ của Bộ Công thƣơng, Bộ
Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông Hội Tin học Việt Nam đồng tổ
chức Triển lãm ICT COMM VIETNAM 2017 từ ngày 7-9/6/2017 tại Trung tâm Hội chợ
Triển lãm Sài gòn (SECC), thành phố Hồ Chí Minh .
ICT COMM VIETNAM 2017 thu hút 450 gian hàng với gần 300 đơn vị trong nƣớc
và quốc tế giới thiệu đa dạng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ trong xu thế cách mạng công
nghiệp lần thứ 4 nhƣ: IOT, Smart City, công nghệ phát sóng, vệ tinh, truyền hình kỹ thuật
số, giải pháp phần mềm, tƣơng tác truyền thông đa phƣơng tiện, cáp quang, công nghệ giải
mã, công nghệ 4G-LTE internet tốc độ cao, big data, cyber Security, …cùng với các hoạt
động hội thảo với nội dung đa dạng phong phú.
Trân trọng kính mời Qu Cơ quan tham gia hội thảo, triển lãm và tài trợ, h trợ tổ
chức, Hội Tin học Việt Nam mong nhận đƣợc sự ủng hộ và tham gia của Qu Cơ quan.
Chúc Qu Cơ quan có nh ng bƣớc phát triển v ng mạnh trong tƣơng lai.
Chi tiết tham gia hội thảo, triển lãm và tài trợ trong hồ sơ gửi kèm.
Liên hệ: Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, tầng 6 14 Trần Hƣng Đạo, Hà Nội.
Tel: +844 38211725, eMail Office@vaip.vn (cô Xuân Hƣơng DĐ 0986727473)
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HC-TH

TM. BCH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ

Nguyễn Long

DANH MỤC KÊU GỌI TÀI TRỢ HỘI THẢO VIETNAM ICTCOMM 2017
Song song với các hoạt động tại Triển lãm, Vietnam ICT Comm 2017 là chƣơng trình hội
thảo về các vấn đề Công nghệ thông tin, Viễn thông, Interrnet hấp dẫn, chuyên môn xuyên
suốt trong 3 ngày nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên môn và cộng đồng IT
trong nƣớc và quốc tế. Đây là không gian và cơ hội để các cơ quan quản l Nhà nƣớc, các
doanh nghiệp ICT, các chuyên gia, khách hàng cùng chia sẻ thông tin, quan điểm, tầm nhìn để
tháo gỡ khó khăn hiện tại, tìm kiếm giải pháp phát triển và cùng hƣớng tới thành công trong
tƣơng lai.
CHƢƠNG TRÌNH HỘI THẢO ICT COMM 2017 “IOT THAY ĐỔI CUỘC SỐNG”
Dự kiến:
Phiên 1: Từ 14h00 đến 16h30 ngày 07/6/2017
Chủ đề : PHÁT TRIỂN ICT VIỆT NAM - CƠ HỘi & THÁCH THỨC nhằm định hƣớng thúc
đẩy đƣa “IOT thay đổi cuộc sống” trong xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Phiên 2: Từ 9h00 đến 11h30 ngày 08/6/2017
Chủ đề : THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ PHÁT TRIỂN IOT. Sẽ bao gồm nội dung về ứng
dụng CNTT trong đời sống xã hội, Smart City và các ứng dụng Internet vạn vật (IOT).
Phiên 3: Từ 14h00 đến 16h30 ngày 8/6/20179
Chủ đề: GIẢI PHÁP DỊCH VỤ MẠNG BĂNG RỘNG, DI ĐỘNG VÀ TRỰC TUYẾN:
Bao gồm các giải pháp sản phẩm, dịch vụ online; di đông 4G-LTE; big data, Vas icloud;
Truyền hình tƣơng tác (live video stream), quảng cáo thông minh.
Kính mời các doanh nghiệp, đơn vị lựa chọn các gói tài trợ Hội thảo ICT COMM 2017:
Tài trợ Vàng (duy nhất)

100.000.000 VNĐ

Tài trợ Bạc

70.000.000VNĐ

Tài trợ Đồng

50.000.000VNĐ

LUKYDRAW

20.000.000 VNĐ

Quyền lợi các nhà tài trợ, hỗ trợ :
Tài trợ vàng
 Đại diện “Nhà tài trợ Vàng” đƣợc mời phát biểu chào mừng trong Khai mạc hoặc
thuyết trình trong Hội thảo ICT COMM 2017 (tối đa 20 phút).
 Nhà tài trợ đƣợc giới thiệu trong diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức tại Hội thảo
ICT COMM 2017
 Đƣợc in 02 standee để tại hội thảo
 Logo Nhà tài trợ đƣợc đƣa lên vị trí trang trọng trên các tài liệu in ấn của TL,
Backdrop, standee hội thảo ICT COMM 2017.
 Quyền phát các thông tin và giới thiệu sản phẩm và thƣơng hiệu cho khách mời (tài
liệu do nhà tài trợ chuẩn bị)

 Đƣợc trình chiếu TVC tại hội thảo
 Đƣợc nhận 10 vé Giấy mời tham dự
Tài trợ Bạc
 Đại diện “Nhà tài trợ Bạc” đƣợc mời thuyết trình trong Hội thảo ICT COMM
2017(tối đa 20 phút).
 Nhà tài trợ đƣợc giới thiệu trong diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức tại Hội thảo
ICT COMM 2017
 Logo Nhà tài trợ đƣợc đƣa lên vị trí trang trọng trên các tài liệu in ấn của TL,
Backdrop, standee hội thảo ICT COMM 2017
 Quyền phát các thông tin và giới thiệu sản phẩm và thƣơng hiệu cho khách mời (tài
liệu do nhà tài trợ chuẩn bị)
 Đƣợc trình chiếu TVC tại hội thảo
 Đƣợc nhận 05 vé Giấy mời
Tài trợ Đồng
 Nhà tài trợ đƣợc giới thiệu trong diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức tại Hội thảo
ICT COMM 2017 và ƣu tiên mời thuyết trình trong Hội thảo ICT COMM 2017.
 Logo Nhà tài trợ đƣợc đƣa lên vị trí trang trọng trên Website, Backdrop, stadee , Hội
thảo ICT COMM 2017.
 Quyền phát các thông tin và giới thiệu sản phẩm và thƣơng hiệu cho khách mời (tài
liệu do nhà tài trợ chuẩn bị)
 Đƣợc nhận 03 vé Giấy mời
Tài trợ Luckydraw
 Logo Nhà tài trợ đƣợc đƣa lên vị trí trang trọng trên Backdrop, standee hội thảo
ICT COMM 2017
 Quyền phát các thông tin và giới thiệu sản phẩm và thƣơng hiệu cho khách mời (tài
liệu do nhà tài trợ chuẩn bị)
 Đƣợc nhận 02 vé Giấy mời
Kinh phí, quà tặng của nhà tài trợ sẽ dùng cho tổ chức Hội thảo ICT COMM 2017.
Liên hệ: Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, tầng 6, 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Tel: +844 38211725, eMail Office@vaip.vn (cô Xuân Hương Di động 0986727473)

