
 

BẢN ĐĂNG KÝ HỘI CHỢ VITM HANOI 2020 
Thời gian: 01-04/04/2020  

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế  ICE Hanoi 
Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam 

 

 

Sau khi đọc Qui định chung của Ban Tổ chức, đơn vị xin đăng ký tham gia Hội chợ VITM Hanoi 2020 với nội dung sau: 

 Thông tin đơn vị  

*Tên đơn vị:  

*Địa chỉ:  

*Điện thoại:  *Fax:  

*Website:  *Email:  

   Người liên hệ:     Chức vụ:  

   Email:     Mobile:  

*Loại hình kinh doanh: Cơ quan quản lý NN     Lữ hành       Lưu trú       Đào tạo      Trang thiết bị Du lịch    Khác  

Là Hội viên của VITA:                   Có                 Không 

(*) Thông tin được đăng trên cuốn Kỷ yếu ( Official Catalogue ) VITM 2020 

 

Đăng ký gian hàng và phòng chức năng  
 

Đặc điểm Số lượng 
Đơn giá 

Thành tiền 
Trong nhà Ngoài trời 

Gian hàng tiêu chuẩn: ( 9m2; 3mDx3mRx2,5mC ) ……gian 23.000.000VNĐ/gian N/A  

Gian hàng tiêu chuẩn có 2 mặt mở ( 18m2; 
6mDx3mRx2,5mC ) 

……gian 48.000.000VNĐ/gian N/A  

Đất trống (Tối thiểu 36m
2
):    

2 mặt mở:          ………m2 2.100.000VNĐ/m2 N/A  

3 mặt mở:          ………m2 2.300.000VNĐ/m2 2.100.000VNĐ/m2  

 4 mặt mở:                 ………m2 2.500.000VNĐ/m2 N/A  

Phòng Hội thảo ( tối đa 150 chỗ ):     ……phòng  x 25.000.000VNĐ/phòng/3.0giờ =…………………………………………VNĐ 

Phòng Họp báo ( tối đa 80 chỗ ):      ……phòng  x 15.000.000VNĐ/phòng/1.5giờ =…………………………………………VNĐ 

Ghi chú: 
 Giảm 10% giá thuê gian hàng/đất trống cho các đơn vị là Cơ quan QLNN về du lịch, các hội viên của các Hiệp hội,  Hội, Chi hội trực thuộc VITA;  
 Giảm 10% giá thuê gian hàng/đất trống cho các đơn vị đăng ký  trước 15/11/2019. 
 Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT. 

 

Đăng ký biển tên gian hàng bằng Tiếng Anh  ( Dành cho gian hàng tiêu chuẩn ) 
 

                          

 

Đăng ký các hoạt động khác 

Biểu diễn nghệ thuật:            Sân khấu ngoài trời              Tại gian hàng               Loại hình biểu diễn: …………………………………… 
 

Chương trình kích cầu:         Vé máy bay         Tour trọn gói               Phòng KS           Vận chuyển          Dịch vụ khác 
 

Bản đăng ký này thay cho thỏa thuận giữa hai bên, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./. 

 

BAN TỔ CHỨC 
 
 

…………, ngày …… tháng …… năm ……..… 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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