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ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16 

QUYỀN LỢI GÓI TÀI TRỢ TRIỂN LÃM VÀ TÀI TRỢ KHÁC 
 

Các tổ chức, công ty có thể tham gia tài trợ mua gian hàng tiêu chuẩn và quảng cáo giới thiệu sản 

phẩm của công ty mình tại Hội nghị. 

Quyền lợi của nhà triển lãm như sau: 

 Được sử dụng biểu tượng chính thức của Hội nghị 

 Được triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình trong phạm vi gian 

hàng 

 Được phát 02 thẻ ra vào khu vực Hội nghị trong quá trình lắp đặt gian hàng và thời gian 

diễn ra Hội nghị 

 Tên và biểu tượng của công ty được in trong cuốn chương trình Hội nghị 

 Được nhận 2 giấy mời tham dự Gala Dinner của Ban Tổ Chức  

 Chi phí cho 1 gian hàng là : 60.000.000 đ (Sáu mươi triệu đồng) 

Quyền lợi của nhà tài trợ triển lãm có giá trị ngay sau khi ký hợp đồng tài trợ và kết thúc sau 

ngày 31/10/2018. 

Tài trợ khác: 

 Nếu có nhu cầu quảng cáo, các công ty có thể tham gia quảng cáo trong cuốn chương 

trình chi tiết của Hội nghị với mức phí từ 10.000.000 đ, bao gồm cả phí in ấn. 

 Đăng ký phiên Hội thảo vệ tinh chi phí từ 60.000.000đ ( Sáu mươi triệu đồng). 

 Đăng ký phiên thực hành “Training Village” với chi phí 20.000.000 (Hai mươi triệu 

đồng). 

 Hoặc có thể đăng ký các tài trợ cho Hội nghị bằng hiện vật: Túi đựng tài liệu, thẻ đeo 

đại biểu, ấn phẩm hội nghị, trang thiết bị Hội nghị.... 

 Phí tham dự Hội nghị:  

 Đến 20/9/2018 Sau 20/9/2018 và đăng ký tại chỗ 

Hội viên HTMHVN 500.000 VND 700.000 VND 

Không phải hội viên 700.000 VND 900.000 VND 

 

Thời hạn tài trợ: 

 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. 

 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. 

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 
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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 
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