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ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16  

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ BẠCH KIM 

Với tư cách là Nhà tài trợ Bạch Kim tại Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 16, Nhà tài trợ sẽ 

được hưởng những quyền lợi sau:  

I. Quyền sử dụng danh vị và các dấu hiệu của HTMHVN: 

1. Nhà tài trợ được sử dụng Danh vị “NHÀ TÀI TRỢ BẠCH KIM CỦA ĐẠI HỘI TIM 

MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16” trong các hoạt động kinh doanh và tiếp thị trong 

phạm vi quốc gia. 

2. Nhà tài trợ được sử dụng:  

 Biểu tượng chính thức của HTMHVN trong thời gian diễn ra Đại hội  

 Các hình ảnh của sự kiện 

 Mẫu Dấu hiệu, bao gồm Biểu tượng, hình ảnh sẽ do Ban Tổ chức cung cấp 

 Việc sử dụng các Dấu hiệu trên sản phẩm của Nhà Tài trợ được hiểu là in, dán, 

dập, chạm khắc hay một hình thức khác gắn liền dấu hiệu trên sản phẩm và/hoặc 

bao bì sản phẩm thuộc ngành hàng của Nhà Tài trợ.  

 Nhà tài trợ không được đặt các dấu hiệu, hình ảnh, biểu tượng, từ ngữ có thể gây 

hiểu lầm về bản chất việc tài trợ liền kề các Dấu hiệu được sử dụng. 

 Ban Tổ chức thông qua Đại diện của mình thực hiện các thủ tục pháp lý và cung 

cấp các hỗ trợ pháp lý cần thiết để đảm bảo quyền sử dụng Danh vị & các dấu 

hiệu của Nhà Tài trợ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

 Các dấu hiệu phải được sử dụng gắn liền với Nhãn hiệu tài trợ và không được 

tách rời hay sử dụng chung với các nhãn hiệu khác của Nhà Tài trợ như là nhãn 

hiệu tài trợ.  

II. Quyền lợi Quảng cáo và việc xuất hiện của Nhãn hiệu tài trợ: 

A. Gian hàng triển lãm: 

Nhà tài trợ có quyền có 01 gian hàng triển lãm (tương ứng với 4 gian hàng tiêu chuẩn) để 

giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực 

triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội thảo của Ban tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế 

và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự trả. 

B. Biển quảng cáo: Nhà tài trợ có các vị trí miễn phí cho:  

 01 Logo chính thức của Nhà tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà tài trợ Bạch kim 

(trong các vị trí đặt logo của các Nhà tài trợ) trên 02 banner của Đại hội Tim mạch toàn 

quốc lần thứ 16 đặt tại địa điểm tổ chức.  

 Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban tổ chức: 

 Backdrop trong hội trường chính  

 Banner dọc treo xung quanh khu vực tổ chức Hội nghị. 

 Banner cảm ơn của Ban tổ chức 

 Số lượng và kích thước thông báo sau. 

 Liên quan tới quyền này: 
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- Kích thước và quy cách của biển quảng cáo là kích thước và quy cách biển tiêu 

chuẩn theo quy định của Ban Tổ chức. 

      - Logo của Nhà tài trợ phải là logo đã đăng ký với Ban tổ chức trong văn bản thoả 

thuận tài trợ. 

C.  Nhãn hiệu tài trợ và danh xưng của Nhà tài trợ được xuất hiện trên các ấn phẩm 

chính thức của Hội nghị thuộc sở hữu của Ban Tổ chức.  

1. Ấn phẩm chính thức của Ban Tổ chức bao gồm: 

 2000 cuốn chương trình chi tiết của Hội nghị 

 Thông cáo báo chí của Ban Tổ chức (nếu có) 

2. Trên các tài liệu này: 

 Nhà tài trợ Bạch kim được miễn phí quảng cáo trên bìa 4 trong cuốn chương 

trình của Hội nghị; 

 Nội dung trình bày của trang sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của 

Ban tổ chức. 

3.  Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên trang web chính thức với đường link về 

trang web của Nhà tài trợ. Theo điều kiện này, Nhãn hiệu tài trợ sẽ được xuất hiện ở: 

 Trên trang chủ (home page) của web-site;  

 Trên trang dành cho báo chí (nếu có); 

III. Các quyền khác: 

1. Được miễn phí tổ chức một phiên hội thảo vệ tinh trưa trong khuôn khổ chương 

trình Hội nghị. Ngày, giờ và nội dung của buổi Hội thảo vệ tinh phải được thông 

báo trước cho Ban tổ chức chậm nhất 02 tháng trước ngày Hội nghị chính thức. 

2. Nhận kỷ niệm chương, văn bằng ghi nhận việc tài trợ và tham dự tiệc Gala Dinner 

của Ban tổ chức tiến hành. 

3. Thời hiệu của các quyền sẽ bắt đầu từ sau khi ký Hợp đồng tài trợ và kết thúc vào 

ngày 31/10/2018; 

IV. Giá trị tài trợ 

1. Tổng giá trị tài trợ bằng tiền mặt của Nhà tài trợ Bạch kim là 1.000.000.000 đ 

(Một tỷ đồng chẵn) 

V. Thời hạn xác nhận tài trợ 

1. Chậm nhất là ngày 15 tháng 05 năm 2018, Ban tổ chức phải nhận được văn bản 

cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không 

đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ. 

2. Trước ngày 15 tháng 07 năm 2018, Nhà tài trợ phải chuyển 100% giá trị hợp đồng 

tài trợ vào tài khoản của Ban tổ chức. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm 

bảo thực hiện quyền lợi tài trợ. 
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VI. Hình thức nhận tài trợ 

Bằng chuyển khoản theo số tài khoản dưới đây: 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16 

Tên tài khoản: HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM 

Số tài khoản (USD): 0010370002358 

Số tài khoản (VND): 0010000000409 

Tại ngân hàng: Ngân hàng cổ phần ngoại thương Việt Nam – Vietcombank 

                         Sở giao dịch – 31, 33 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội. 

VII. Liên hệ 

Mọi chi tiết về tài trợ, xin vui lòng liên hệ: 

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16  

 Địa chỉ: Văn phòng Hội Tim mạch học Việt Nam 

  Viện Tim Mạch – Bệnh viện Bạch Mai 

    78 Giải Phóng – Đống Đa – Hà Nội 

 Email: info@vnha.org.vn / congress@vnha.org.vn  

 Người đại diện: PGS.TS Phạm Mạnh Hùng - Tổng thư ký Hội Tim Mạch Học Việt Nam 

                           ĐTDĐ: 0913.519.417 

Người liên hệ: Chị  Lương Phương Thảo – Thư ký hành chính. 

                         ĐTDĐ: 0904.976.694 

 

  

 

mailto:info@vnha.org.vn
mailto:congress12@vnha.org.vn

