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Quyền lợi 
Nhà tài trợ (NTT) 

Kim cương 
≥ 1.0  tỷ VNĐ 

Vàng 
≥ 500 triệu VNĐ 

Bạc 
≥ 300 triệu VNĐ 

Đồng 
≥ 150 triệu VNĐ 

Tài trợ 
≥ 50 triệu VNĐ 

I – Giới thiệu, trưng bày và tiêu thụ sản phẩm tại Hội chợ 

Được cung cấp đất trống để dàn dựng gian hàng 
(NTT tự dàn dựng) 

90m2     

Được đặt standee quảng cáo, giới thiệu về NTT 
trong khuôn viên Hội chợ 

10 chiếc 5 chiếc    

Các sản phẩm phù hợp của NTT được trưng 
bày độc quyền và sử dụng trong các sự kiện 
chính thức của Hội chợ (Hội thảo, Họp báo, 
Lễ khai mạc, bế mạc…) 

      

Được cấp (miễn phí) gian hàng tiêu chuẩn 
(9m2/gian) để quảng bá và giới thiệu sản phẩm 
của NTT. 

 2 gian 1 gian   

II – Quyền lợi truyền thông trước, trong và sau hội chợ 

Họp báo 

Logo của NTT được in trên 
backdrop/standee của các buổi 
họp báo về Hội chợ. 

        

Đại diện của NTT được mời tham 
dự các buổi Họp báo Hội chợ.        

Lễ Khai mạc 

Lãnh đạo của NTT được mời cắt 
băng khai mạc Hội chợ       

Logo và danh vị NTT được in 
trang trọng trên backdrop lễ khai 
mạc 

        

Lễ Bế mạc 

NTT được xướng danh và cảm 
ơn tại Lễ Bế mạc Hội chợ           

Logo NTT được in trên backdrop 
của Lễ Bế mạc          

Quảng cáo 
trực quan 

tại khu vực 
Triển lãm 

Logo và danh vị NTT được in 
trên bandroll trong khuôn viên 
triển lãm 

        

Logo và danh vị NTT được in 
trang trọng trên pano đặt cổng 
chính của  Nhà triển lãm 

          

Logo và danh vị NTT được in 
trên phướn dọc treo phía ngoài 
nhà triển lãm và một số tuyến 
phố chính. 

200 phướn 100 phướn  50 phướn   

TVC 30s phát trên màn Led trong 
suốt thời gian hội chợ 

150 lần 70 lần 40 lần 20 lần 10 lần 

http://www.vitm.vn/


Logo NTT trên sân khấu chương 
trình tọa đàm ghi hình phát sóng          

Danh vị nhà tài trợ được cảm ơn 
cuối VITM News trên VOV          

Tên NTT được nhắc đến trong tin 
bài truyền thông về Triển lãm         

Quảng cáo 
trên website  

- NTT được đặt banner trên vị trí 
trang trọng tại website chính 
thức của Hội chợ www.vitm.vn 
và website của Hiệp hội Lữ hành 
Việt Nam                            - Logo 
của NTT xuất hiện trên các video 
clips giới thiệu về Hội chợ 

          

Các ấn 
phẩm khác 

Logo NTT xuất hiện trên giấy 
mời tham dự Hội chợ VITM         

Logo NTT xuất hiện trên cuốn 
Brochure giới thiệu quảng bá Hội 
chợ. 

         

Logo NTT xuất hiện trên các giấy 
mời khác của BTC.           

Logo NTT xuất hiện trên Thông 
cáo báo chí gửi tới các cơ quan 
thông tấn, báo chí trong và ngoài 
nước. 

    

 
 

 

 

  

Logo NTT được in trên áo đồng 
phục của BTC 
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III – Các quyền lợi khác 

Giấy mời/ 
thẻ ra vào 

NTT được nhận giấy mời tham 
dự Lễ Khai mạc/ Lế Bế mạc Hội 
chợ, được cấp miễn phí thẻ ra 
vào Hội chợ;  

          

Kỷ niệm 
chương & 

Giấy chứng 
nhận 

NTT được tặng kỷ niệm chương 
và giấy chứng nhận là Đơn vị tài 
trợ cho Hội chợ. 

          

Phát hành 
tài liệu 

Các tài liệu của NTT như 
brochure, catalogue, tờ rơi… 
được đặt tại Quầy thông tin của 
BTC tại Hội chợ 

          

Tiệc chào 
mừng 

NTT được mời tham dự Tiệc 
chào mừng cùng các quan khách 
đại diện Chính phủ, các Hiệp hội, 
các Sở, Ban ngành. 
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