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QUYỀN LỢI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ



VIETNAM-EXPO-SIBERIA

Chúng tôi xin thông báo với Quý vị rằng từ ngày 28 đến hết ngày 30 Tháng 5 năm 2018 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế 
«Novosibirsk Expocentre» của thành phố Novosibirsk sẽ được tổ chức cuộc triển lãm của các nhà sản xuất đến từ  Việt 
Nam «Việt Nam - Expo-Siberia» (diện tích triển lãm 14.400 m2).

Triển lãm này sẽ được tổ chức với sự hỗ trợ của Văn phòng thị trưởng thành phố Novosibirsk cũng như sự hỗ trợ của 
Chính quyền vùng Novosibirsk. 

Theo dự kiến, triển lãm sẽ có sự tham dự của hơn 400 công ty từ các ngành công nghiệp khác nhau, đại diện cho sự phát 
triển tiên tiến trong các lĩnh vực của mình.

 Triển lãm cũng sẽ chào đón sự tham dự của đoàn đại biểu chính phủ và khu vực, cả từ nước CHXHCN Việt Nam, cũng 
như từ phía Vùng liên bang Siberia nói riêng và Liên bang Nga nói chung, với tính chất triển lãm quy mô được thực hiện 
lần đầu tiên tại Liên bang Nga  và có tầm quan trọng to lớn đối với việc tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước.

Xét về tầm quan trọng và mức độ cấp thiết của triển lãm Vietnam-Expo-Siberia cho tất cả các lĩnh vực kinh tế của Liên 
bang Nga và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị:
• Trở thành đối tác của triển lãm «Vietnam-Expo-Siberia»;
• Quảng cáo doanh nghiệp của quý vuh tại triển lãm cũng như trong các tài liệu thông tin khác.
Chương trình đối tác của triển lãm sẽ cung cấp cho công ty của quý vị những ưu điểm sau: Thu hút, bổ sung thêm khách 
hàng; Cơ hội cho một chiến dịch quảng cáo quy mô lớn; Cơ hội cho một chiến dịch quảng cáo quy mô lớn;  Tăng doanh 
thu; Cơ hội ưu tiên tham gia vào các sự kiện chính của triển lãm; Đảm bảo công ty của quý vị được công nhận là một 
công ty lớn trên thị trường; Nêu bật công ty của quý vị so với các đối thủ cạnh tranh;  Đảm bảo tăng trưởng sự chú ý của 
khách hàng đối với sản phẩm và thương hiệu của quý vị.
Ban Tổ chức đã sẵn sàng cung cấp cho quý vị các lựa chọn cho một gói hợp tác tiêu chuẩn hoặc cá nhân phù hợp nhất 
với mục tiêu hiện tại và chiến lược phát triển của quý vị. 
Triển lãm dự kiến sẽ được tổ chứctheo hai định dạng: 
     В2В - Triển lãm của các doanh nghiệp chuyên ngành Việt Nam chuyên ngành và các công ty định hướng xuất khẩu 
của Nga 
• Mục tiêu hướng đến - đại diện của các doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, các nhóm đầu tư và các chuyên gia của các 

công ty công nghiệp. 
• Khu triển lãm 7200 m2 
• Số người tham gia lên đến 2000 người. 
    В2С: hội chợ-triển lãm của các công ty Việt Nam cung cấp hàng tiêu dùng cho nhiều người mua (trà, cà phê, hàng dệt 
may, đồ lưu niệm, phụ kiện, thủ công mỹ nghệ ...).
• Mục tiêu hướng tới - dân chúng với các độ tuổi khác nhau với sức mua cao, tập trung vào việc mua hàng.
• Khu triển lãm 7200 m2
• Số lượng khách đến 50.000 người.

Tất cả các câu hỏi liên quan quý vị có thể liên hệ với giám đốc của bộ phận bán hàng.

Kính thưa Quý vị!

 Trân trọng,
Chủ tịch Ban tổ chức                A.I. Novikov

28-30 
tháng 5
2018

LIÊN HỆ:
Liên bang Nga, Novosibirsk:
ĐT. 8-383-303-40-20,
+79232258668
E-mail: scompany.nsk@mail.ru

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
Hà Nội.
ĐT. +84 (4) 66746063;
+84 1239229577
E-mail: vietsev@gmail.com
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Sử dụng phong hội nghị trong 2 giờ dành cho việc hội thảo, bao gồm các 
hội thảo trong chương trình của triển lãm (loại phòng hội nghị được thương 
lượng tùy thuộc vào yêu cầu của đối tác)
Đặt cờ và các banner của công ty tài trợ tại khu vực triển lãm

Miễn phí nghỉ tại khách sạn SKYEXPO cho các đại diện của Nhà tài trợ trong 
suốt quá trình diễn ra triển lãm (tối đa 5 đại diện)
Đặt các ấn phẩm của Nhà tài trợ tại quầy lễ tân
Đặt biểu trưng của Nhà tài trợ trên thẻ dành cho khách của triển lãm
Đặt logo của Nhà tài trợ trên bức tường chuyên dành cho báo chí
Phát biểu của đại diện Nhà tài trợ tại buổi họp báo và tại lễ khai mạc triển lãm.
Đề cập đến Nhà tài trợ trong quá trình thực hiện chương trình kinh doanh
Thuyết trình của Nhà tài trợ tại triển lãm (lên đến 90 phút)
Phát sóng trực tiếp bài phát biểu trên trang web chính thức của triển lãm 
vietexposib.com và trên youtube.com

NHÀ TÀI TRỢ CHIẾN LƯỢC 
CỦA TRIỂN LÃM $ 200 000

Danh nghĩa Nhà tài trợ chiến lược của Triển lãm VIETNAM-EXPO-
SIBERIA sẽ tạo ra cho quý vị cơ hội thực hiện một chiến dịch quảng cáo 
quy mô lớn ở tầm quốc tế.

DANH NGHĨA NHÀ TÀI TRỢ CHIẾN LƯỢC CỦA TRIỂN LÃM 
VIETNAM-EXPO-SIBERIA

QUYỀN LỢI

Được cung cấp một gian hàng trong suốt thời gian của hội chợ (với các thiết 
bị tốt nhất)
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Phân phối tài liệu thông tin của Nhà tài trợ (tờ quảng cáo, tập san, tờ rơi, bộ 
quà tặng, vv) tại triển lãm
Logo và danh nghĩa của Nhà tài trợ được ưu tin đặt trên tất cả các ấn phẩm 
in ấn quảng cáo
Ưu tiên được đề cập đến trong tài liệu thông tin của triển lãm (thông cáo báo 
chí và ấn phẩm về sự kiện trên báo chí)
Đặt logo của nhà tài trợ ở vị trí ưu tiên trên giấy mời tham dự triển lãm
Logo của Nhà tài trợ được in ở vị trí ưu tiên trên trang bìa danh mục chính 
thức của triển lãm
Ưu tiên nêu các thông tin về doanh nghiệp tài trợ trong danh mục chính thức 
của triển lãm(ấn hành đến 800 000 bản)
Đặt dải quảng cáo của Nhà tài trợ ở vị trí ưu tiên trong danh mục chính thức 
của triển lãm (toàn khổ)
Đặt logo của Nhà tài trợ trên bức tường Báo chí nói chung
Đặt logo của Nhà tài trợ trên trang phục của các tình nguyện viên triển lãm
Đặt thương hiệu và nhãn hiệu của nhà tài trợ trên các sản phẩm lưu niệm của 
triển lãm, dành cho người tham gia (loại sản phẩm đã được thống nhất với 
nhà tổ chức)
Kích hoạt tài liệu quảng cáo của nhà tài trợ trong
các gói tham dự triển lãm

NHÀ TÀI TRỢ CHIẾN LƯỢC
CỦA TRIỂN LÃM

CÁC ẤN PHẨM

Đặt logo của Nhà tài trợ ở vị trí 
ưu tiên với danh nghĩa Nhà tài 
trợ chiến lược trên trang web của 
triển lãm vietexposib.com
Ưu tiên bố trí banner quảng cáo 
của Nhà tài trợ với một liên kết 
đang hoạt động trên trang web 
chính thức của triển lãm với danh 
nghĩa «Nhà tài trợ chiến lược»
Ưu tiên các tài liệu thông tin của 
Nhà tài trợ trên trang web chính 
thức và trên các trang chính thức khác của cuộc triển lãm trên các mạng xã 
hội
Đặt một video quảng cáo trên trang web chính thức của triển lãm vietexposib.
com và trên các trang chính thức khác của các mạng xã hội
Ưu tiên đề cập đến trong danh sách e-mail theo chủ đề cho các đơn vị tham 
gia triển lãm
Phát sóng video quảng cáo trong suốt thời gian triển lãm (thời lượng, nội 
dung và tần suất của chương trình sẽ được thống nhất với nhà tổ chức)

TRANG WEB CHÍNH THỨC

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

$ 200 000
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NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH 
THỨC CỦA TRIỂN LÃM

Danh nghĩa Nhà tài trợ chính thức của triển lãm VIETNAM-EXPO-SIBERIA 
sẽ tạo ra cho quý vị cơ hội thực hiện một chiến dịch quảng cáo quy mô lớn ở 
tầm quốc tế

Đặt quảng cáo của Nhà tài trợ trong khu vực tiếp đón
Đặt các ấn phẩm của Nhà tài trợ tại quầy lễ tân
Giới thiệu về Nhà tài trợ tại triển lãm (lên đến 30 phút)

Phân phối tài liệu thông tin của Nhà tài trợ (tờ quảng cáo, tập san, tờ rơi, bộ 
quà tặng, vv) tại triển lãm (vật phẩm phân phối do Nhà tài trợ cung cấp)
Đề cập đến Nhà tài trợ trong tài liệu thông tin của triển lãm (thông cáo báo 
chí và ấn phẩm về sự kiện trên báo chí)
Đặt logo của nhà tài trợ trên giấy mời tham dự triển lãm

DANH NGHĨA NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH THỨC CỦA TRIỂN LÃMQUYỀN LỢI

Được cung cấp gian hàng trong suốt thời gian triển lãm (thiết bị cơ bản)

CÁC ẤN PHẨM

Đặt Logo của Nhà tài trợ trên trang bìa danh mục chính thức của triển lãm
Nêu các thông tin về doanh nghiệp tài trợ trong danh mục chính thức của 
triển lãm
Đặt quảng cáo của Nhà tài trợ trong danh mục chính thức của triển lãm (1/2 
khổ)
Kích hoạt tài liệu quảng cáo của nhà tài trợ trong các gói tham dự triển lãm

$ 30 000
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Đặt logo của nhà tài trợ với danh nghĩa Nhà tài trợ chính thức trên trang web 
của triển lãm vietexposib.com
Đặt Logo và banner quảng cáo của Nhà tài trợ với một liên kết đang hoạt 
động trên trang web chính thức của triển lãm với danh nghĩa «Nhà tài trợ 
chính thức»

NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH 
THỨC CỦA TRIỂN LÃM

TRANG WEB CHÍNH THỨC

Đăng tải tin tức của Nhà tài trợ trên trang web chính thức của triển lãm và 
trên các trang chính thức của các mạng xã hội
Đề cập đến trong danh sách e-mail theo chủ đề cho các đơn vị tham gia triển 
lãm
Đặt một video quảng cáo trên trang web chính thức của triển lãm vietexposib.
com và trên các trang chính thức khác của các mạng xã hội
Phát sóng video quảng cáo trong suốt thời gian triển lãm (thời lượng, nội 
dung và tần suất của chương trình sẽ được thống nhất với nhà tổ chức)

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

$ 30 000
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NHÀ TÀI TRỢ KHÁCH 
HÀNG ĐĂNG KÝ

Đặt quảng cáo tại quầy lễ tân là một giải pháp chiến lược thuận lợi, vì 
bộ phận tiếp nhận nằm ngay bên cạnh lối vào triển lãm, có nghĩa là tất 
cả những người đến triển lãm sẽ được thông báo về công ty của quý vị

Đặt logo của nhà tài trợ trên giấy mời tham dự triển lãm
Đặt logo của nhà tài trợ trên các mẫu đăng ký
Phân phát các sản phẩm quảng cáo bên cạnh quầy lễ tân
Đặt các thanh cuộn di dộng trong khu vực lễ tân (Nhà tài trợ tự cung cấp)

Đặt Logo của nhà tài trợ trên các chỉ mục thông tin
Đặt logo của Nhà tài trợ trên đồng phục nhân viên (đồng phục do Nhà tài trợ 
cung cấp)
Đề cập đến nhà tài trợ trong tài liệu thông tin của triển lãm

DANH NGHĨA NHÀ TÀI TRỢ KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝQUYỀN LỢI

Đặt logo của Nhà tài trợ với một đường link hoạt động trên trang web chính 
thức của triển lãm vietexposib.com
Đặt một video quảng cáo trên trang web chính thức của triển lãm vietexposib.
com và trên các trang chính thức khác của các mạng xã hội
Phát sóng video quảng cáo trong suốt thời gian triển lãm (thời lượng, nội 
dung và tần suất của chương trình sẽ được thống nhất với nhà tổ chức)

TRANG WEB CHÍNH THỨC

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

$ 10 000
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NHÀ TÀI TRỢ GÓI 
KHÁCH HÀNG

Mỗi khách hàng khi đăng ký chương trình kinh doanh sẽ nhận được một 
gói các tài liệu thông tin về các đơn vị tổ chức tại bàn đăng ký

Đặt logo của Nhà tài trợ trên các gói của khách hàng
Đính kèm các tài liệu quảng cáo của nhà tài trợ trong gói của khách hàng truy 
cập

DANH NGHĨA NHÀ TÀI TRỢ CÁC GÓI KHÁCH HÀNGQUYỀN LỢI

TRANG WEB CHÍNH THỨC Đặt logo của Nhà tài trợ với một đường link hoạt động trên trang web chính 
thức của triển lãm vietexposib.com
Phát sóng video quảng cáo trong suốt thời gian triển lãm (thời lượng, nội 
dung và tần suất của chương trình sẽ được thống nhất với nhà tổ chức)
Đặt một video quảng cáo trên trang web chính thức của triển lãm vietexposib.
com và trên các trang chính thức khác của các mạng xã hội

ПЕРВАЯ
МНОГООТРАСЛЕВАЯ
ВЫСТАВКА
ТОВАРОВ И УСЛУГ

28-30
МАЯ
2018

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

$ 5 000
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NHÀ TÀI TRỢ CHO 
GIẤY MỜI

Giấy mời được dành cho những người tham gia triển lãm cũng như 
phân phối cho đại diện của các hãng truyền thông

DANH NGHĨA NHÀ TÀI TRỢ CHO GIẤY MỜIQUYỀN LỢI

Đặt logo của Nhà tài trợ ở mặt trước của thiệp mời

CÁC ẤN PHẨM Đề cập tới nhà tài trợ trong tài liệu thông tin của triển lãm
Đặt quảng cáo của Nhà tài trợ trong danh mục chính thức của triển lãm (1/6 
khổ)

Đặt logo của Nhà tài trợ với một đường link hoạt động trên trang web chính 
thức của triển lãm
Phát sóng video quảng cáo trong suốt thời gian triển lãm (thời lượng, nội 
dung và tần suất của chương trình sẽ được thống nhất với nhà tổ chức)
Đặt một video quảng cáo trên trang web chính thức của triển lãm vietexposib.
com và trên các trang chính thức khác của các mạng xã hội

TRANG WEB CHÍNH THỨC

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

$ 3 000
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NHÀ TÀI TRỢ CHƯƠNG 
TRÌNH KINH DOANH

Trong khuôn khổ của «VIETNAM-EXPO-SIBERIA» có một chương trình 
kinh doanh bao gồm một diễn đàn, hội nghị và bàn tròn cho các doanh 
nghiệp tham dự triển lãm và đại diện các tổ chức nhà nước

DANH NGHĨA NHÀ TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH KINH DOANHQUYỀN LỢI

Phát biểu của đại diện nhà tài trợ với tham luận
Thông báo bằng hệ thống âm thanh bài phát biểu của Nhà tài trợ
Phát sóng video trực tuyến về bài phát biểu của Nhà tài trợ trên trang web 
chính thức của triển lãm vietexposib.com và trên youtube.com

Đặt banner của Nhà tài trợ trong các sảnh hội thảo và bàn tròn, cũng như trên 
các tầng 2 và 3 của ExpoCenter
Đặt logo của Nhà tài trợ trong tờ rơi chính thức của chương trình kinh doanh
Đặt logo trên thẻ phù hiệu và đồng phục của tình nguyện viên của chương 
trình kinh doanh (đồng phục do Nhà tài trợ cung cấp)
Đặt logo của Nhà tài trợ trên các bảng chỉ dẫn của hội nghị
Đặt logo của Nhà tài trợ trên màn hình tại hội trường

$ 15 000
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Đặt các tài liệu thông tin của Nhà tài trợ tại các hội nghị và bàn tròn
Phân phối tài liệu thông tin của Nhà tài trợ (tờ quảng cáo, tập san, tờ rơi, bộ 
quà tặng, vv) tại triển lãm (vật phẩm phân phối do Nhà tài trợ cung cấp)
Đặt tài liệu quảng cáo của Nhà tài trợ trong khu vực sảnh khách
Nêu các thông tin về doanh nghiệp tài trợ trong danh mục chính thức của 
triển lãm
Đặt quảng cáo của Nhà tài trợ trong danh mục chính thức của triển lãm (1/3 

CÁC ẤN PHẨM

TRANG WEB CHÍNH THỨC

NHÀ TÀI TRỢ CHƯƠNG 
TRÌNH KINH DOANH

khổ)
Đề cập đến doanh nghiệp tài trợ trong tài liệu thông tin của triển lãm

Đặt logo của Nhà tài trợ với một đường link hoạt động trên trang web chính 
thức của triển lãm
Phát sóng video quảng cáo trong suốt thời gian triển lãm (thời lượng, nội 
dung và tần suất của chương trình sẽ được thống nhất với nhà tổ chức)
Đặt một video quảng cáo trên trang web chính thức của triển lãm vietexposib.
com và trên các trang chính thức khác của các mạng xã hội

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

$ 15 000
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NHÀ TÀI TRỢ CHIẾN 
LƯỢC CỦA HỘI CHỢ

Danh nghĩa Nhà tài trợ chiến lược của Hội chợ VIETNAM-EXPO-
SIBERIA sẽ tạo ra cho quý vị cơ hội thực hiện một chiến dịch quảng cáo 
quy mô lớn ở tầm quốc tế

Sử dụng phong hội nghị trong 2 giờ dành cho việc hội thảo, bao gồm các 
hội thảo trong chương trình của triển lãm (loại phòng hội nghị được thương 
lượng tùy thuộc vào yêu cầu của đối tác)
Đặt cờ và các banner của công ty tài trợ tại khu vực triển lãm

Miễn phí nghỉ tại khách sạn SKYEXPO cho các đại diện của Nhà tài trợ trong 
suốt quá trình diễn ra triển lãm (tối đa 5 đại diện)
Đặt các ấn phẩm của Nhà tài trợ tại quầy lễ tân
Đặt biểu trưng của Nhà tài trợ trên thẻ dành cho khách của triển lãm
Phát biểu của đại diện Nhà tài trợ tại buổi họp báo và tại lễ bế mạc triển lãm
Đề cập đến Nhà tài trợ trong quá trình thực hiện chương trình kinh doanh
Thuyết trình của Nhà tài trợ tại triển lãm (lên đến 90 phút)
Đặt logo của Nhà tài trợ trên bức tường chuyên dành cho báo chí
Phát sóng trực tiếp bài phát biểu trên trang web chính thức của triển lãm 
vietexposib.com và trên youtube.com

DANH NGHĨA NHÀ TÀI TRỢ CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI CHỢQUYỀN LỢI

Được cung cấp một gian hàng trong suốt thời gian của hội chợ (với các thiết 
bị tốt nhất)

$ 200 000
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Phân phối tài liệu thông tin của Nhà tài trợ (tờ quảng cáo, tập san, tờ rơi, bộ 
quà tặng, vv) tại triển lãm
Logo và danh nghĩa của Nhà tài trợ được ưu tiên đặt trên tất cả các ấn phẩm 
in ấn quảng cáo
Ưu tiên được đề cập đến trong tài liệu thông tin của triển lãm (thông cáo báo 
chí và ấn phẩm về sự kiện trên báo chí)
Đặt logo của nhà tài trợ ở vị trí ưu tiên trên giấy mời tham dự triển lãm
Logo của Nhà tài trợ được in ở vị trí ưu tiên trên trang bìa danh mục chính 
thức của triển lãm
Ưu tiên nêu các thông tin về doanh nghiệp tài trợ trong danh mục chính thức 
của triển lãm(ấn hành đến 800 000 bản)
Đặt dải quảng cáo của Nhà tài trợ ở vị trí ưu tiên trong danh mục chính thức 
của triển lãm (toàn khổ)
Đặt logo của Nhà tài trợ trên bức tường Báo chí nói chung
Đặt logo của Nhà tài trợ trên trang phục của các tình nguyện viên triển lãm
Đặt thương hiệu và nhãn hiệu của nhà tài trợ trên các sản phẩm lưu niệm của 
triển lãm, dành cho người tham gia (loại sản phẩm đã được thống nhất với 
nhà tổ chức)
Kích hoạt tài liệu quảng cáo của nhà tài trợ 
trong các gói tham dự triển lãm

NHÀ TÀI TRỢ CHIẾN 
LƯỢC CỦA HỘI CHỢ

CÁC ẤN PHẨM

Đặt logo của Nhà tài trợ ở vị trí 
ưu tiên với danh nghĩa Nhà tài 
trợ chiến lược trên trang web của 
triển lãm vietexposib.com
Ưu tiên bố trí banner quảng cáo 
của Nhà tài trợ với một liên kết 
đang hoạt động trên trang web 
chính thức của triển lãm với danh 
nghĩa «Nhà tài trợ chiến lược»
Ưu tiên các tài liệu thông tin của 
Nhà tài trợ trên trang web chính 
thức và trên các trang chính thức 
khác của cuộc triển lãm trên các mạng xã hội
Đặt một video quảng cáo trên trang web chính thức của triển lãm vietexposib.
com và trên các trang chính thức khác của các mạng xã hội
Ưu tiên đề cập đến trong danh sách e-mail theo chủ đề cho các đơn vị tham 
gia triển lãm
Phát sóng video quảng cáo trong suốt thời gian triển lãm (thời lượng, nội 
dung và tần suất của chương trình sẽ được thống nhất với nhà tổ chức)

TRANG WEB CHÍNH THỨC

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

$ 200 000
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VẬN TẢI CHÍNH THỨC 
CỦA TRIỂN LÃM

Phát sóng video quảng cáo trong suốt thời gian triển lãm (thời lượng, nội 
dung và tần suất của chương trình sẽ được thống nhất với nhà tổ chức)
Đặt một video quảng cáo trên trang web chính thức của triển lãm vietexposib.
com và trên các trang chính thức khác của các mạng xã hội

Trưng bày xe trong suốt thời gian triển lãm (trong nhà hoặc ngoài trời như đã 
thỏa thuẫn với nhà tổ chức)
Tham gia vào tất cả các sự kiện của chương trình kinh doanh
Phân phối tài liệu thông tin về Đối tác tại triển lãm
Logo của Đối tác được đặt trên tất cả các ấn phẩm in ấn quảng cáo.
Đặt các banner quảng cáo của Đối tác tại khu triển lãm
Đặt tài liệu thông tin của Đối tác tại khu vực ăn uống
Đặt logo của Đối tác trên bức tường Báo chí nói chung
Ưu tiên được đề cập đến trong tài liệu thông tin của triển lãm (thông cáo báo 
chí và ấn phẩm về sự kiện trên báo chí)
Đặt logo của Đối tác trên giấy mời tham dự triển lãm và hội chợ
Đặt dải quảng cáo của Đối tác trong danh mục chính thức của triển lãm (2 
khổ)
Logo của Đối tác được in trên trang bìa danh mục chính thức của triển lãm
Nêu các thông tin về doanh nghiệp Đối tác trong danh mục chính thức của 
triển lãm(ấn hành đến 800 000 bản)
Đặt logo của Đối tác với danh nghĩa Đối tác chiến lược trên trang web của 
triển lãm vietexposib.com
Đưa các thông tin của Đối tác trên trang web chính thức và trên các trang 
chính thức khác của cuộc triển lãm trên các mạng xã hội
Đề cập đến trong danh sách e-mail theo chủ đề cho các đơn vị tham gia triển 
lãm

YÊU CẦU Vận chuyển người tham gia triển lãm từ sân bay đến khách sạn và đến triển 
lãm
Cung cấp một xe hạng sang để làm phần thưởng cho những người tham gia 
và khách tham quan triển lãm

QUYỀN LỢI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT DANH NGHĨA VẬN TẢI CHÍNH THỨC CỦA TRIỂN LÃM
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HÀNG KHÔNG CHÍNH 
THỨC CỦA TRIỂN LÃM

Phát sóng video quảng cáo trong suốt thời gian triển lãm (thời lượng, nội 
dung và tần suất của chương trình sẽ được thống nhất với nhà tổ chức)
Đặt một video quảng cáo trên trang web chính thức của triển lãm 
vietexposibcom và trên các trang chính thức khác của các mạng xã hội

Tham gia vào tất cả các sự kiện của chương trình kinh doanh
Phân phối tài liệu thông tin của Đối tác tại triển lãm (vật phẩm phân phối do 
Đối tác tự cung cấp)
Logo của Đối tác được đặt trên tất cả các ấn phẩm in ấn quảng cáo
Đặt logo của Đối tác trên bức tường Báo chí nói chung
Ưu tiên được đề cập đến trong tài liệu thông tin của triển lãm (thông cáo báo 
chí và ấn phẩm về sự kiện trên báo chí)
Đặt logo của Đối tác trên giấy mời tham dự triển lãm
Đặt dải quảng cáo của Đối tác trong danh mục chính thức của triển lãm (2 
khổ)
Logo của Đối tác được in trên trang bìa danh mục chính thức của triển lãm
Nêu các thông tin về doanh nghiệp Đối tác trong danh mục chính thức của 
triển lãm(ấn hành đến 800 000 bản)
Đặt Logo của đối tác trên các khinh khí cầu
Chuẩn bị và bố trí khu vực ảnh với các tài liệu quảng cáo của Đối tác (cách bố 
trí được thống nhất với nhà tổ chức)
Đặt logo của Đối tác ở vị trí ưu tiên với danh nghĩa Đối tác hàng không chính 
thức trên trang web chính thức của triển lãm vietexposib.com
Đưa các thông tin của Đối tác trên trang web chính thức và trên các trang 
chính thức khác của cuộc triển lãm trên các mạng xã hội
Đề cập đến trong danh sách e-mail theo chủ đề cho các đơn vị tham gia triển 
lãm

YÊU CẦU Cung cấp các dịch vụ hàng không và tư vấn về những vấn đề liên quan đến 
việc vận chuyển người và các mẫu vật tham gia triển lãm
Cung cấp dịch vụ giảm giá vé máy bay cho các đơn vị tham gia triển lãm
Đăng thông tin về triển lãm trong các danh mục trên máy bay bay từ Việt 
Nam sang Nga và từ Nga sang Việt Nam

QUYỀN LỢI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT DANH NGHĨA HÃNG HÀNG KHÔNG CHÍNH THỨC CỦA TRIỂN 
LÃM
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ĐỐI TÁC NƯỚC UỐNG

Phát sóng video quảng cáo trong suốt thời gian triển lãm (thời lượng, nội 
dung và tần suất của chương trình sẽ được thống nhất với nhà tổ chức)
Đặt một video quảng cáo trên trang web chính thức của triển lãm vietexposib.
com và trên các trang chính thức khác của các mạng xã hội

Tham gia vào tất cả các sự kiện của chương trình kinh doanh
Phân phối tài liệu thông tin của Đối tác tại triển lãm (vật phẩm phân phối do 
Đối tác tự cung cấp)
Logo của Đối tác được đặt trên tất cả các ấn phẩm in ấn quảng cáo
Đặt logo của Đối tác trên bức tường Báo chí nói chung
Ưu tiên được đề cập đến trong tài liệu thông tin của triển lãm (thông cáo báo 
chí và ấn phẩm về sự kiện trên báo chí)
Đặt logo của Đối tác trên giấy mời tham dự triển lãm
Đặt dải quảng cáo của Đối tác trong danh mục chính thức của triển lãm (1/3 
khổ)
Logo của Đối tác được in trên trang bìa danh mục chính thức của triển lãm
Nêu các thông tin về doanh nghiệp Đối tác trong danh mục chính thức của 
triển lãm(ấn hành đến 800 000 bản)
Đặt logo của Đối tác ở vị trí ưu tiên với danh nghĩa Đối tác nước uống trên 
trang web chính thức của triển lãm vietexposib.com
Đưa các thông tin của Đối tác trên trang web chính thức và trên các trang 
chính thức khác của cuộc triển lãm trên 
các mạng xã hội
Đề cập đến trong danh sách e-mail 
theo chủ đề cho các đơn vị tham 
gia triển lãm

YÊU CẦU Cung cấp 5.000 chai nước uống với dung tích 0,33 lít và 600 lít nước uống 
trong bình chứa cho các đơn vị tham gia triển lãm và du khách

Quyền lợi được đề xuất DANH NGHĨA ĐỐI TÁC NƯỚC UỐNG CỦA TRIỂN LÃM

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ
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ĐỐI TÁC CÀ PHÊ

Địa điểm tổ chức các lớp học pha chế, nếm thử cùng cơ hội bán hàng
Phát sóng video quảng cáo trong suốt thời gian triển lãm (thời lượng, nội 
dung và tần suất của chương trình sẽ được thống nhất với nhà tổ chức)
Đặt một video quảng cáo trên trang web chính thức của triển lãm vietexposib.
com và trên các trang chính thức khác của các mạng xã hội

Tham gia vào tất cả các sự kiện của chương trình kinh doanh
Phân phối tài liệu thông tin của Đối tác tại triển lãm (vật phẩm phân phối do 
Đối tác tự cung cấp)
Logo của Đối tác được đặt trên tất cả các ấn phẩm in ấn quảng cáo
Đặt logo của Đối tác trên bức tường Báo chí nói chung
Ưu tiên được đề cập đến trong tài liệu thông tin của triển lãm (thông cáo báo 
chí và ấn phẩm về sự kiện trên báo chí).
Đặt logo của Đối tác trên giấy mời tham dự triển lãm
Đặt dải quảng cáo của Đối tác trong danh mục chính thức của triển lãm (1/3 
khổ)
Logo của Đối tác được in trên trang bìa danh mục chính thức của triển lãm
Nêu các thông tin về doanh nghiệp Đối tác trong danh mục chính thức của 
triển lãm(ấn hành đến 800 000 bản)
Đặt logo của Đối tác ở vị trí ưu tiên với danh nghĩa Đối tác cà phê trên trang 
web chính thức của triển lãm vietexposib.com
Đưa các thông tin của Đối tác trên trang web chính thức và trên các trang 
chính thức khác của cuộc triển lãm trên các mạng xã hội
Đề cập đến trong danh sách e-mail 
theo chủ đề cho các đơn vị tham 
gia triển lãm

YÊU CẦU Cung cấp cà phê trong các khu giải lao

QUYỀN LỢI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT DANH NGHĨA ĐỐI TÁC CÀ PHÊ CỦA TRIỂN LÃM

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ
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ĐỐI TÁC IN ẤN

Phát sóng video quảng cáo trong suốt thời gian triển lãm (thời lượng, nội 
dung và tần suất của chương trình sẽ được thống nhất với nhà tổ chức)
Đặt một video quảng cáo trên trang web chính thức của triển lãm vietexposib.
com và trên các trang chính thức khác của các mạng xã hội

Tham gia vào tất cả các sự kiện của chương trình kinh doanh
Phân phối tài liệu thông tin của Đối tác tại triển lãm (vật phẩm phân phối do 
Đối tác tự cung cấp)
Logo của Đối tác được đặt trên tất cả các ấn phẩm in ấn quảng cáo
Đặt logo của Đối tác trên bức tường Báo chí nói chung
Ưu tiên được đề cập đến trong tài liệu thông tin của triển lãm (thông cáo báo 
chí và ấn phẩm về sự kiện trên báo chí).
Đặt logo của Đối tác trên giấy mời tham dự triển lãm
Đặt dải quảng cáo của Đối tác trong danh mục chính thức của triển lãm (1/3 
khổ)
Logo của Đối tác được in trên trang bìa danh mục chính thức của triển lãm
Nêu các thông tin về doanh nghiệp Đối tác trong danh mục chính thức của 
triển lãm(ấn hành đến 800 000 bản)
Đặt logo của Đối tác ở vị trí ưu tiên với danh nghĩa Đối tác in ấn trên trang 
web chính thức của triển lãm vietexposib.com
Đưa các thông tin của Đối tác trên 
trang web chính thức và trên các 
trang chính thức khác của cuộc 
triển lãm trên các mạng xã hội
Đề cập đến trong danh sách 
e-mail theo chủ đề cho các đơn
vị tham gia triển lãm

YÊU CẦU Cung cấp tất cả các dịch vụ in ấn miễn phí cho triển lãm

QUYỀN LỢI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT DANH NGHĨA ĐỐI TÁC CỦA TRIỂN LÃM VỀ IN ẤN

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ
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ĐỐI TÁC HOA TƯƠI

Địa điểm tổ chức các lớp học pha chế, nếm thử cùng cơ hội bán hàng
Phát sóng video quảng cáo trong suốt thời gian triển lãm (thời lượng, nội 
dung và tần suất của chương trình sẽ được thống nhất với nhà tổ chức)
Đặt một video quảng cáo trên trang web chính thức của triển lãm vietexposib.
com và trên các trang chính thức khác của các mạng xã hội

Tham gia vào tất cả các sự kiện của chương trình kinh doanh
Phân phối tài liệu thông tin của Đối tác tại triển lãm (vật phẩm phân phối do 
Đối tác tự cung cấp)
Logo của Đối tác được đặt trên tất cả các ấn phẩm in ấn quảng cáo
Đặt logo của Đối tác trên bức tường Báo chí nói chung
Ưu tiên được đề cập đến trong tài liệu thông tin của triển lãm (thông cáo báo 
chí và ấn phẩm về sự kiện trên báo chí).
Đặt logo của Đối tác trên giấy mời tham dự triển lãm
Đặt dải quảng cáo của Đối tác trong danh mục chính thức của triển lãm (1/3 
khổ)
Logo của Đối tác được in trên trang bìa danh mục chính thức của triển lãm
Nêu các thông tin về doanh nghiệp Đối tác trong danh mục chính thức của 
triển lãm(ấn hành đến 800 000 bản)
Đặt logo của Đối tác ở vị trí ưu tiên với danh nghĩa Đối tác in ấn trên trang 
web chính thức của triển lãm vietexposib.com
Đưa các thông tin của Đối tác trên 
trang web chính thức và trên các 
trang chính thức khác của cuộc 
triển lãm trên các mạng xã hội
Đề cập đến trong danh sách 
e-mail theo chủ đề cho các đơn
vị tham gia triển lãm

YÊU CẦU Trang trí khu vực triển lãm và hội trường với hoa tươi, bó hoa và các dàn hoa
Tạo các hình khối từ hoa (chữ cái/ logo)

QUYỀN LỢI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT DANH NGHĨA ĐỐI TÁC HOA TƯƠI CỦA TRIỂN LÃM

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ


