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VIETNAM DX DAY 2020

HỒ SƠ TÀI TRỢ

http://dxday.vinasa.org.vn 



KINH TẾ SỐ

● Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công 

nghệ thông tin (IDI)

● Kinh tế số chiếm 20% GDP

● Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%

CHÍNH PHỦ SỐ

XÃ HỘI SỐ

BỐI CẢNH

● >50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử

● Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và 

điện thoại di động thông minh

● Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về 

an toàn, an ninh mạng (GCI)

● 100% cơ sở dữ liệu quốc gia được hoàn 

thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc

● Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về 

Chính phủ điện tử (EGDI)

● 60-90% hồ sơ công việc các cấp được xử 

lý trên môi trường mạng 

Ngày 3/6/2020 Thủ Tướng Chính phủ đã phê duyệt 

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định 

hướng 2030, trong đó nêu rõ các mục tiêu chính:



BỐI CẢNH

Đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ tới cuộc sống, công

việc, học tập, lao động của tất cả các cơ quan, tổ chức, 

người dân trên toàn thế giới 

Chuyển đổi số để phòng chống dịch bệnh và

phục hồi kinh tế

Quốc gia, vùng lãnh thổ có ca 

nhiễm Covid-19
Học sinh phải học trực tuyến

Người bệnh khám bệnh từ xa Quốc gia thực hiện giãn cách xã

hội, làm việc tại nhà

213 1,2 TỶ

30% 48



BỐI CẢNH

Chuyển đổi số như thế nào?

Quy
trình

Thời
gian

Nhân sự

Tài 
chính

Công
nghệ

Giải
pháp và
Đối tác Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 

là hoạt động thiết thực:

• Cập nhật thông tin, xu hướng về CĐS

• Học hỏi, tìm hiểu các phương thức, kinh nghiệm 

CĐS hiệu quả

• Kết nối cung cầu về CĐS



Là sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế do VINASA tổ chức thường niên từ năm

2020 với các mục đích:

Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2020 

Vietnam DX Day 2020 

● Thúc đẩy Chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, ngành

kinh tế Việt Nam, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kép của mà Chính phủ đề ra

● Cung cấp thông tin, cập nhật xu hướng Chuyển đổi số

● Kết nối cung – cầu Chuyển đổi số giữa các đơn vị cung cấp giải pháp và các

đơn vị ứng dụng



ĐƠN VỊ TỔ CHỨC, BẢO TRỢ, PHỐI HỢP

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

11-12/08/2020             Khách sạn Melia (44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Hiệp hội Phần mềm và Dịch 

vụ CNTT Việt Nam

ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC

Báo điện tử VnExpress

Bộ Thông tin và Truyền 

thông

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Công thương

Bộ Y tế

Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Bộ Giao thông vận tải

CƠ QUAN BẢO TRỢ
• Hiệp Hội Dệt May

• Hiệp Hội Da Giầy

• Hiệp Hội Tự Động Hóa

• Hiệp Hội Doanh nghiệp

Điện Tử

• Hiệp hội ngân hàng Việt

Nam

• Liên minh Hợp tác xã

Việt Nam

• Hiệp hội Chè/Điều/Hồ

tiêu/Cà phê – Cacao Việt

Nam

• Hiệp hội Doanh nghiệp

nhỏ & vừa ngành nghề

nông thôn Việt Nam

• Liên minh Chuyển đổi số

• Cục Phát triển Doanh nghiệp

nhỏ và vừa – Bộ KHĐT

• Hiệp hội Nông nghiệp số

(VIDA)

• Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ

và vừa Việt Nam

• Hiệp hội Logistics Việt Nam

• Hội Nông dân Việt Nam

• Hiệp hội Năng Lượng

• Hội Y tế Công cộng Việt Nam

• Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam

• Tổng hội Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn Việt Nam



THAM DỰ

Đại diện Doanh nghiệp

cung cấp dịch vụ Chuyển

đổi số: Y tế, Nông

nghiệp, Logistics, SMEs,

Ngân hàng,

Lãnh đạo cơ quan, doanh

nghiệp, tổ chức ứng dụng

CNTT, Chuyển đổi số

Đại biểu từ Cơ quan nghiên

cứu, trường đại học,

chuyên gia, các tổ chức

quốc tế liên quan

Đại diện các đơn vị

báo chí, truyền thông

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ, Ngành TW

2500+
ĐẠI BIỂU

250+

1300+ 800+

80+ 150+



CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

HỘI NGHỊ: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

09:00-12:00 | 12/08

HỘI NGHỊ: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG

DOANH NGHIỆP SMEs

09:00-12:00 | 12/08

HỘI NGHỊ: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG

LOGISTICS

13:30-17:00 | 12/08

HỘI NGHỊ: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG

Y TẾ

09:00-12:00 | 12/08

HỘI NGHỊ: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG

NÔNG NGHIỆP

13:30-17:00 | 12/08

HỘI NGHỊ: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

13:30-17:00 | 12/08



CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

KHAI MẠC SỰ KIỆN & TRIỂN LÃM
• Khai mạc triển lãm Chuyển đổi số

• Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ

• Phát biểu chính: “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng 2030”

• Phương pháp luận Chuyển đổi số

• Các xu hướng và kinh nghiệm CĐS quốc tế 

• Tham quan triển lãm Chuyển đổi số

• Tọa đàm: Làm gì để đẩy nhanh tiến trình CĐS tại Việt Nam?

550+
Đại biểu tham dự



CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Hội nghị chuyên đề

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH 

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

350+
Đại biểu tham dự

• Phát biểu chính của đại diện Bộ Tài chính

• Báo cáo về xu hướng CĐS trong ngành Tài chính – Ngân

hàng

• Kinh nghiệm CĐS của Ngân hàng/ Tổ chức tài chính (VN & 

QT)

• Kinh nghiệm triển khai các giải pháp CĐS của 1 số DN 

CNTT trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

• Fintech và thanh toán điển tử trong CĐS các ngành kinh tế

• Các giải pháp CĐS cho ngành tài chính ngân hàng

• Tọa đàm trao đổi



CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Hội nghị chuyên đề

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH Y TẾ • Phát biểu của đại diện Bộ Y tế

• Báo cáo về thực trạng và nhu cầu, các vấn đề CĐS 

trong ngành y tế

• Xu hướng và kinh nghiệm quốc tế trong CĐS ngành Y 

tế

• Kinh nghiệm CĐS trong của các cơ sở y tế trung ương

và địa phương

• Kinh nghiệm triển khai các giải pháp CĐS của 1 số DN 

CNTT trong lĩnh vực y tế

• Các giải pháp khám chữa bệnh từ xa

• Tọa đàm trao đổi

300+
Đại biểu tham dự



CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Hội nghị chuyên đề

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG 

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SMEs)

• Phát biểu của Cục Phát triển DN nhỏ và vừa của Bộ

Kế hoạch và Đầu tư

• Phương thức CĐS cho các DN của chuyên gia

• Báo cáo về xu hướng CĐS cho các DN, đặc biệt là 

các DN vừa và nhỏ (VN & QT)

• Kinh nghiệm CĐS của các DN nhỏ và vừa

• Kinh nghiệm triển khai các giải pháp CĐS của DN 

CNTT cho các DN vừa và nhỏ

• Các giải pháp CĐS cho các DN nhỏ và vừa

• Tọa đàm trao đổi

400+
Đại biểu tham dự



CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Hội nghị chuyên đề

CHUYỂN ĐỔI SỐ 

TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP

350+
Đại biểu tham dự

• Phát biểu chính của đại diện Bộ NN & PTNT 

• Báo cáo về xu hướng CĐS trong ngành Nông

nghiệp

• Kinh nghiệm CĐS của một số doanh nghiệp, tổ 

chức trong ngành Nông nghiệp

• Kinh nghiệm triển khai các giải pháp CĐS của DN 

CNTT trong lĩnh vực nông nghiệp

• Các giải pháp CĐS cho ngành Nông nghiệp

• Tọa đàm trao đổi



CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Hội nghị chuyên đề

CHUYỂN ĐỔI SỐ 

TRONG NGÀNH LOGISTICS

• Phát biểu chính của đại diện Bộ Giao thông 

Vận tải

• Báo cáo về xu hướng CĐS trong ngành hậu

cần, vận chuyển

• Kinh nghiệm CĐS của một số doanh nghiệp, tổ 

chức trong ngành hậu cần, vận chuyển

• Kinh nghiệm triển khai các giải pháp CĐS của

DN CNTT trong ngành hậu cần

• Các giải pháp CĐS cho hậu cần, vận chuyển

• Tọa đàm trao đổi

350+
Đại biểu tham dự



CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Hội nghị chuyên đề

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG

CÁC NGÀNH SẢN XUẤT

• Phát biểu chính của đại diện Bộ Công thương

• Báo cáo về xu hướng CĐS trong các ngành sản

xuất

• Kinh nghiệm CĐS của một số doanh nghiệp, tổ chức 

trong ngành sản xuất

• Kinh nghiệm triển khai các giải pháp CĐS của DN 

CNTT trong lĩnh vực sản xuất

• Các giải pháp chuyển đổi số cho các nhà máy sản 

xuất

• Nhà máy thông minh

• Tọa đàm trao đổi

400+
Đại biểu tham dự



BUSINESS 

MATCHING 1:1
Tư vấn - Kết nối Cung – Cầu về CĐS



TRIỂN LÃM

Cơ hội DN trình bày/ giới thiệu các sản phẩm, 

giải pháp CĐS tới các khách hàng tiềm năng

(Gian hàng 3x2 m)



SƠ ĐỒ MẶT BẰNG



CÁCH THỨC TỔ CHỨC HỘI 

NGHỊ SÁNG TẠO

OFFLINE

ONLINE

Hội nghị offline kết hợp với online trên các kênh: 

o VnExpress

o Nhịp Sống Số

o Youtube

o www.dxday.vinasa.org.vn 



HỘI NGHỊ TRIỂN LÃM BUSINESS 

MATCHING
QUẢNG BÁ

• Backdrop 

chương trình

• Logo bật góc

• Quảng cáo đầu, 

giữa chương

trình, giao giữa

các bài phát biểu

Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến

• Backdrop

• Standee

• Banner

CÁC HOẠT ĐỘNG ONLINE VÀ OFFLINE SONG SONG



CƠ QUAN BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

Đơn vị Đồng tổ chức và Đối tác truyền thông

Các đơn vị Bảo trợ truyền thông



Thông tin về Hội nghị được cập nhật liên tục trên các phương tiện truyền thông của các đơn vị bảo trợ 

thông tin: VTC, Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, tạp chí Nhịp Sống Số, ICT News, Báo Đầu tư,     

báo điện tử VnExpress, Diễn đàn Doanh nghiệp, Thời báo Tài chính, Nông nghiệp Việt Nam, Vietnam Logistics 

Review, Báo Công Thương, Báo Giao thông…

• E-newsletters: phát hành 2 lần/tháng gửi tới trên hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước

• E-mail marketing được gửi và nhắc lại mỗi tuần cho tới sự kiện

• Chuyên đề in đặc biệt về CĐS của Tạp chí Nhịp Sống Số

• Trên các báo điện tử, website, fanpage và youtube:

 Website chính thức của chương trình: http://dxday.vinasa.org.vn

 Website của VINASA: www.vinasa.org.vn

 Cổng thông tin: www.danhbaict.vn

 Các báo điện tử bảo trợ: https://vnexpress.net; https://enternews.vn; https://ictnews.vietnamnet.vn; 

https://nss.vn; http://www.biztek.vn/

 Cập nhật thường xuyên trên fanpage của VINASA

 Thông tin trên các diễn đàn ICT-VN, diễn đàn của cộng đồng công nghệ

 Kênh fanpage: https://www.facebook.com/vinasavn/

 Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8cmtykxZSXeI5wFfeN-DmA

CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG



CƠ HỘI 

TÀI TRỢ



THAM GIA TÀI TRỢ ĐỂ CÓ CÁC CƠ HỘI

Cơ hội giới thiệu các sản phẩm, 

giải pháp tới khách hàng tiềm 

năng

Cơ hội được tiếp xúc với Lãnh

đạo Chính phủ, các Bộ, Ban, 

Ngành

Cơ hội xây dựng hình ảnh, khẳng 

định thương hiệu, thể hiện cam 

kết, quyết tâm trong công cuộc 

Chuyển đổi số Quốc gia

Cơ hội quảng bá truyền thông 

qua các bài phát biểu, phỏng 

vấn, PR,..

Cơ hội giúp nâng cao doanh số 

của Doanh nghiệp



Gói 01 440.000.000 VNĐ

Gói 02 330.000.000 VNĐ

Gói 03 220.000.000 VNĐ

Gói 04 110.000.000 VNĐ

CÁC GÓI TÀI TRỢ HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ



TT QUYỀN LỢI Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4

I. Quyền lợi phát biểu, tham dự

1. Có bài phát biểu tại phiên Hội thảo chuyên đề NTT quan tâm 15 phút 10 phút - -

2. 
Được sắp xếp bàn matching tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho

khách hàng tiềm năng tham dự chương trình
Có Có Có -

3. Được tặng giấy mời tham dự Hội nghị chuyên đề NTT quan tâm 25 20 15 10

4. Được tặng giấy mời tham dự tiệc tối chào mừng Hội nghị 3 3 2 1

II. Quyền lợi hiện diện tại sự kiện

5. 
Có gian hàng 3m x 2m trong triển lãm DX Exhibition 2020 để trưng

bày sản phẩm/giải pháp của NTT
01 gian 01 gian

Giảm giá

50%

Giảm 

giá 25%

6.
Được phát Trailer/video quảng bá về đơn vị trước giờ khai mạc

phiên Hội thảo chuyên đề(Video do NTT cung cấp) 

Có, tối đa

03 phút

Có, tối đa

30s
- -

CÁC QUYỀN LỢI THEO GÓI TÀI TRỢ (1)



TT QUYỀN LỢI Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4

III. Quyền lợi Logo

7.
Logo của NTT được đặt trang trọng trên trang cảm ơn của Kỷ yếu online 

của sự kiện 
Có Có Có Có

8.
Logo của nhà tài trợ được đặt trên tất cả các tài liệu truyền thông của sự 

kiện: TCBC, giấy mời…(nếu có)
Có Có Có Có

9. 
Logo của nhà tài trợ được đặt trên các tài liệu in ấn của sự kiện tại phiên

Hội thảo chuyên đề như: banners, standees, băng rôn…
Có Có Có Có

10. 
Logo của nhà tài trợ được đặt trên phông chính/màn hình chính sân

khấu của Phiên Hội thảo chuyên đề NTT quan tâm

Kích thước

lớn, vị trí đẹp

Kích thước

lớn, vị trí

đẹp

Có Có

11. Logo của nhà tài trợ được đặt trên phông nền tiệc tối chào mừng sự kiện Có Có Có Có

12. 
Logo kèm link đến trang chủ của Nhà Tài trợ trên website 

http://www.vinasa.org.vn

01 banner 

trong 02 tuần

01 banner 

trong 02 

tuần

01 banner 

trong 02 

tuần

01 banner 

trong 02 

tuần

13. 
Logo kèm link trên website chính thức của sự kiện tại: 

http://dxday.vinasa.org.vn/

01 banner 

trong 8 tháng

01 banner 

trong 8 

tháng

01 

banner 

trong 8 

tháng

01 

banner 

trong 8 

tháng

14. 
Logo Nhà Tài trợ chạy bật góc trên màn hình livestream phiên Hội thảo 

chuyên đề NTT quan tâm (nếu có)
Có Có - -

CÁC QUYỀN LỢI THEO GÓI TÀI TRỢ (2)

http://www.vinasa.org.vn/
http://dxday.vinasa.org.vn/


TT QUYỀN LỢI Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4

IV. Quyền lợi Truyền thông

15. Có trang quảng cáo trên kỷ yếu online của sự kiện 01 trang 01 trang

16. Có 01 bài Giới thiệu về NTT trên kỷ yếu online của sự kiện Có Có Có Có

17. 
Bài PR trên website chính thức của sự kiện tại địa chỉ: 

http://dxday.vinasa.org.vn/
01 bài 01 bài 01 bài 01 bài

18.
Bài PR trên trang báo điện tử Nhịp Sống Số tại http://nss.vn (NTT 

cung cấp bài)
01 bài 01 bài 01 bài -

19.
Bài PR đăng trên mục tin tức sự kiện tại website VINASA tại 

http://vinasa.org.vn (NTT cung cấp bài)
01 bài 01 bài 01 bài 01 bài

V. Quyền lợi khác

20. 
Lãnh đạo Nhà Tài trợ được bố trí chỗ ngồi VIP tại phiên Hội thảo 

chuyên đề NTT quan tâm
Có Có - -

21. 
Nhà Tài trợ được Ban tổ chức nêu tên cảm ơn trong bài phát biểu 

khai mạc sự kiện
Có Có Có Có

22. 
Nhà Tài trợ được Ban Tổ chức tặng biểu trưng kỷ niệm với Danh vị 

“Nhà tài trợ Hội thảo Chuyên đề”
Có Có Có Có

23.
Được ưu tiên sắp xếp đoàn VIP tour đến thăm quan gian hàng 

triển lãm
Có - - -

CÁC QUYỀN LỢI THEO GÓI TÀI TRỢ (3)
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Nhà tài trợ Kim Cương 1.100.000.000 VNĐ

Nhà tài trợ Bạch Kim 900.000.000 VNĐ

Nhà tài trợ Vàng 700.000.000 VNĐ

Nhà tài trợ Bạc 500.000.000 VNĐ

Nhà tài trợ Đồng 300.000.000 VNĐ

Nhà Đồng tài trợ 200.000.000 VNĐ

Nhà tài trợ Chuyên đề 440.000.000 VNĐ

CÁC GÓI TÀI TRỢ CHÍNH



TT QUYỀN LỢI
KIM

CƯƠNG

BẠCH

KIM
VÀNG BẠC ĐỒNG

ĐỒNG

TÀI TRỢ

I. Quyền lợi phát biểu, tham dự

1

Có bài phát biểu keynote tại các phiên hội thảo

chuyên đề của sự kiện (NTT lựa chọn chủ đề

quan tâm)

03 bài

15 

phút/bài

02 bài

15 

phút/bài

02 bài

15 

phút/bài

01 bài

15 

phút/bài

01 bài

15 

phút/bài

-

2

Được sắp xếp bàn matching tư vấn giải pháp 

chuyển đổi số cho khách hàng tiềm năng tham 

dự chương trình

Có Có Có Có Có Có

3

Được tặng Giấy mời tham dự Hội nghị để tặng

khách hàng (giá trị giấy mời tương đương 1 

triệu VNĐ/GM)

50 30 25 20 15 10

4
Được tặng Giấy mời tham dự tiệc tối chào 

mừng Hội nghị vào tối ngày 11/8/2020
5 5 3 3 2 1

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ (1)



TT QUYỀN LỢI
KIM

CƯƠNG

BẠCH

KIM
VÀNG BẠC ĐỒNG

ĐỒNG

TÀI TRỢ

II. Quyền lợi hiện diện tại sự kiện

5
Có gian hàng 3m x 2m trong triển lãm DX

Exhibition 2020 ngay tại sảnh Hội nghị
02 gian 02 gian 01 gian 01 gian

Giảm

giá 70%

Giảm giá

50%

6 
Được phát Trailer/video quảng bá trước giờ 

khai mạc Hội nghị (Video do NTT cung cấp) 

Có, tối đa

03 phút

Có, tối đa

01 phút
Có - - -

7 

Được phát Trailer/video quảng bá trước giờ 

khai tiệc tối chào mừng sự kiện (Video do NTT 

cung cấp) 

Có, tối đa

03 phút

Có, tối đa

01 phút
Có - - -

8 
Được đặt standee tại khu vực đón tiếp nơi tổ 

chức sự kiện (do NTT cung cấp)
02 chiếc 02 chiếc 01 chiếc 01 chiếc 01 chiếc 01 chiếc

9 
Được gửi kèm tài liệu của đơn vị mình vào túi

tài liệu chung của BTC phát tại Hội nghị
Có Có Có Có Có Có

10
Được phát thông báo báo chí cùng với thông 

cáo báo chí của BTC tại sự kiện
Có Có Có Có Có Có

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ (2)



TT QUYỀN LỢI
KIM

CƯƠNG
BẠCH KIM VÀNG BẠC ĐỒNG

ĐỒNG

TÀI TRỢ

III. Quyền lợi về hình ảnh logo

11
Logo của NTT được đặt trang trọng trên trang

cảm ơn của Kỷ yếu online của sự kiện 
Có Có Có Có Có Có

12

Logo của NTT được đặt trên tất cả các tài 

liệu truyền thông của sự kiện: TCBC, giấy 

mời… (nếu có)

Kích thước

lớn nhất, vị trí

đẹp nhất

Kích thước

lớn, vị trí đẹp

Kích thước

lớn, vị trí

đẹp

Có Có Có

13 

Logo của NTT được đặt trên các tài liệu in ấn

của sự kiện như: banners, standees, băng

rôn…

Kích thước

lớn nhất, vị trí

đẹp nhất

Kích thước

lớn, vị trí đẹp

Kích thước

lớn, vị trí

đẹp

Có Có Có

14 
Logo của NTT được đặt trên phông

chính/màn hình chính sân khấu của Hội nghị

Kích thước

lớn nhất, vị trí

đẹp nhất

Kích thước

lớn, vị trí đẹp

Kích thước

lớn, vị trí 

đẹp

Có Có Có

15 
Logo của NTT được đặt trên phông nền tiệc

tối chào mừng sự kiện

Kích thước

lớn nhất, vị trí

đẹp nhất

Kích thước

lớn, vị trí đẹp

Kích thước

lớn, vị trí 

đẹp

Có Có Có

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ (3)



TT QUYỀN LỢI
KIM

CƯƠNG

BẠCH

KIM
VÀNG BẠC ĐỒNG

ĐỒNG

TÀI TRỢ

III. Quyền lợi về hình ảnh logo

16

Logo kèm link đến trang chủ của Nhà Tài trợ

được đặt trên website 

http://www.vinasa.org.vn

Có, vị trí đẹp

nhất
Có, vị trí đẹp

Có, vị trí

đẹp
Có Có Có

17 
Logo kèm link trên website chính thức của 

sự kiện tại: http://dxday.vinasa.org.vn/

Có, vị trí đẹp

nhất
Có, vị trí đẹp

Có, vị trí

đẹp
Có Có Có

18 

Logo NTT chạy bật góc trên livestream sự

kiện phát trên báo điện tử VnExpress tại

https://vnexpress.net

Có Có Có - - -

19
Logo NTT chạy bật góc trên livestream sự

kiện trên Youtube của sự kiện
Có Có Có - - -

20

Logo Nhà Tài trợ chạy bật góc trên màn hình

livestreams sự kiện trên tạp chí điện tử Nhịp

Sống Số tại: http://nss.vn

Có Có Có - - -

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ (4)
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TT QUYỀN LỢI
KIM

CƯƠNG

BẠCH

KIM
VÀNG BẠC ĐỒNG

ĐỒNG

TÀI TRỢ

IV. Quyền lợi Truyền thông

21

Có trang quảng cáo trong kỷ yếu online của sự

kiện/ trang giới thiệu doanh nghiệp trong mục

giới thiệu các đơn vị cung cấp giải pháp CĐS
01 trang 01 trang 01 trang 01 trang

22 
Có 01 trang giới thiệu về NTT trên kỷ yếu online 

của sự kiện
Có Có Có Có Có Có

23
Bài PR trên trang báo điện tử Nhịp Sống Số tại 

http://nss.vn (NTT cung cấp bài)
02 bài 01 bài 01 bài 01 bài 01 bài 01 bài

24 

Bài PR đăng trên mục tin tức sự kiện tại website 

VINASA tại http://vinasa.org.vn (NTT cung cấp 

bài)

02 bài 02 bài 01 bài 01 bài 01 bài 01 bài

25 
Đặt banner trên website chính thức của sự kiện 

tại địa chỉ: http://dxday.vinasa.org.vn/

01 banner 

trong 8 

tháng

01 banner 

trong 8 

tháng

01 banner 

trong 8 

tháng

01 banner 

trong 8 

tháng

01 banner 

trong 8 

tháng

01 banner 

trong 8 

tháng

26
Banner kèm link dẫn đến website nhà tài trợ tại

trang chủ website VINASA tại http://vinasa.org.vn

01 banner 

trong 02 

tuần

01 banner 

trong 02 

tuần

01 banner 

trong 02 

tuần

01 banner 

trong 02 

tuần

01 banner 

trong 02 

tuần

01 banner 

trong 02 

tuần

27

Banner kèm link dẫn đến website nhà tài trợ tại 

trang chủ báo điện tử Nhịp Sống Số tại 

http://nss.vn

01 banner 

trong 01 

tuần

01 banner 

trong 01 

tuần

- - - -

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ (5)
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TT QUYỀN LỢI
KIM

CƯƠNG

BẠCH

KIM
VÀNG BẠC ĐỒNG

ĐỒNG

TÀI TRỢ

V. Quyền lợi về hình ảnh khác

28

Lãnh đạo Nhà Tài trợ được mời vào phòng VIP 

gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, 

bộ ngành

Có Có Có - - -

29

Lãnh đạo Nhà Tài trợ được bố trí chỗ ngồi VIP 

tại phiên khai mạc Hội nghị và các phiên Hội 

thảo chuyên đề

Có Có Có Có - -

30
Nhà Tài trợ được Ban tổ chức nêu tên cảm ơn 

tại bài phát biểu khai mạc sự kiện
Có Có Có Có Có Có

31
Nhà Tài trợ được Ban tổ chức tặng biểu trưng

kỷ niệm

Có, theo

danh vị tài

trợ

Có, theo

danh vị tài

trợ

Có, theo

danh vị tài

trợ

Có, theo

danh vị tài

trợ

Có, theo

danh vị tài

trợ

Có, theo

danh vị tài

trợ

32
Được ưu tiên sắp xếp đoàn VIP tour đến

thăm gian hàng triển lãm và chụp ảnh
Có Có Có - - -

Và Các quyền lợi khác theo thoả thuận

CÁC QUYỀN LỢI KHÁC



STT Hạng mục Mô tả
Mức phí chung

(VNĐ)

Hội viên VINASA 

(VNĐ)

1.

Bài trình bày và tham gia toạ đàm tại

một trong các chuyên đề Hội thảo 

quan tâm

Thời lượng: 10 - 20 phút (tuỳ chuyên đề Hội 

thảo)
350.000.000 280.000.000

2.
Tổ chức hội thảo riêng trong khuôn

khổ sự kiện
Thời lượng: 1 – 1,5 tiếng 250.000.000 200.000.000

3.

Combo 2 gian hàng/đất trống tại vị trí 

đẹp trong triển lãm DX Best Practices 

2020 (Online + Offline)

Combo 02 gian tiêu chuẩn hoặc diện tích

tương đương (3x2m) trong 1.5 ngày
120.000.000 80.000.000

4.
Gian hàng tại triển lãm DX Exhibition 

2020 (Online + Offline)
01 gian hàng trong 1.5 ngày 70.000.000 45.000.000

5.

Được bố trí lịch gặp gỡ các đối tác

tiềm năng qua hình thức trực tuyến

và trực tiếp

Được sắp xếp bàn matching tư vấn giải pháp 

chuyển đổi số cho khách hàng tiềm năng tham 

dự chương trình hoặc thông qua phần mềm

40.000.000 20.000.000

6. Trailer/video quảng cáo tại sự kiện
3 phút, phát trước Lễ khai mạc phiên hội thảo 

chuyên đề 
80.000.000 40.000.000

7.

Đặt standee quảng bá sản phẩm, 

dịch vụ tại khu vực diễn ra Chương

trình

Standee do công ty tự chuẩn bị
10.000.000/

1 standees

5.000.000/

1 standees

CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO KHÁC



STT Hạng mục Mô tả
Mức phí chung

(VNĐ)

Hội viên VINASA 

(VNĐ)

8.
Phát kèm brochure nhà tài trợ trong túi tài liệu

của Ban tổ chức phát tại sự kiện

2500 túi tài liệu phát cho

khách tham dự
30.000.000 20.000.000 

9. Quà tặng sự kiện (tiền mặt/ hiện vật)
2500 suất quà tặng phát cho

các đại biểu tại sự kiện
300.000.000 250.000.000

10. Tài trợ túi tài liệu Vietnam DX Day 2020

Logo và hình ảnh được đặt 

tùy chọn trên 2,500 túi phát 

cho khách tham dự

100.000.000 80.000.000

11. Tài trợ tiệc tối chào mừng 
Tiệc được tổ chức tối ngày

11/8/2020
300.000.000 250.000.000

12.
Sắp xếp các cuộc gặp với đối tác tiềm năng

dự sự kiện theo yêu cầu

Theo danh sách của Nhà tài

trợ cung cấp
70.000.000 60.000.000

13. Logo trên phông chụp ảnh của Chương trình Kích thước lớn 100.000.000 60.000.000 

14.
Trailer quảng cáo trước/giữa live stream hội

nghị online (20 - 30 giây/trailer)
Lần 20.000.000 16.000.00

15. Logo bật góc trên live stream hội nghị online Lần 3.000.000 1.500.000

CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO KHÁC



STT Hạng mục Mô tả
Mức phí chung

(VNĐ)

Hội viên VINASA 

(VNĐ)

16.

Đặt banner trên trang web chính thức

của sự kiện tại: 

www.dxday.vinasa.org.vn và đặt logo 

trên các tài liệu in ấn của sự kiện: phông

chính của Chương trình, banner, 

standee và các tài liệu in ấn khác

- Tại trang chủ, trong vòng 1 năm

- 15 standee tại địa điểm sự kiện và

banner treo ngoài đường

120.000.000 80.000.000

17.
Nguyên trang quảng cáo trong cuốn tài 

liệu online của Chương trình
Kích thước: A4 10.000.000 8.000.000

18.
Nửa trang quảng cáo trong cuốn tài liệu 

online của Chương trình
Kích thước 14x21 cm 6.000.000 4.500.000

19.

1 Trang giới thiệu Doanh nghiệp trong 

cuốn tài liệu online giới thiệu các đơn vị

cung cấp giải pháp CĐS của Chương

trình

Kích thước: A4 8.000.000 5.000.000

20.
Bài PR trên tạp chí Nhịp Sống Số điện

tử bài cover trang chủ tại http://nss.vn
Không giới hạn số lượng chữ 10.000.000 6.000.000

21.
Bài PR trên trang chủ sự kiện tại

http://dxday.vinasa.org.vn
Không giới hạn số lượng chữ 5.000.000 3.000.000

CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO KHÁC
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LIÊN HỆ

Ms. Vũ Phương Thảo

Phó GĐ Ban Ban Dịch vụ Phát triển Doanh nghiệp

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Tầng 11, Cung Trí thức Thành phố

Số 01, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: +84-243 5772336/8 | Fax: +84-243 5772337

ĐTDĐ: 090 2272783 | E-mail: thaovp@vinasa.org.vn

Website: www.vinasa.org.vn
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XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
KÍNH CHÚC QUÝ ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - THỊNH VƯỢNG


