


PHỤ LỤC QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ 

 

Phí tham dự Hội nghị: 300.000 VND/người (không bao gồm phí cấp CME) 

Phí cấp CME  là 300.000 VND/CME nếu tham dự đủ các phiên CME và hoàn thành bài post-test. 

Để chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị, Quý Công ty xin vui lòng đăng kí với Ban tổ chức về thông tin 

tài trợ trước ngày thứ 3 - 06/07/2021. 

Mọi tài trợ và hình ảnh quảng bá của Quý công ty xin vui lòng gửi về 

HỘI NIỆU – THẬN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH  
1. Chủ tịch Hội: PGS.TS.BS. Nguyễn Tuấn Vinh, SĐT: 0909 655 145 

Email: bs_nguyentuanvinh@yahoo.com   

2. Tổng thư ký: TS.BS Đỗ Anh Toàn, SĐT: 0983 707 036 

Email: doanhtoan09@gmail.com   

 Tài khoản: Hội Niệu – Thận học TP.HCM 

Số tài khoản: 0511000395978 

Tại ngân hàng Vietcombank – Số 2D-2E Lý Thường Kiệt, quận 5, TP.HCM 

Nội dung chuyển khoản: “[Tên công ty] - Tài trợ HUNA 2021” 

 

STT HẠNG MỤC 

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ 

KIM 

CƯƠNG 
VÀNG BẠC 

ĐỒNG 

TẢI 

TRỢ 

MỨC TÀI TRỢ (triệu VND) 300  200  100 50 

1 Số khách mời được Hội tài trợ tham dự Hội nghị  100 60 30   

2 Tổ chức hội thảo vệ tinh x -  -  -  

3 Logo trên banner và backdrop (% kích thước so với logo của Hội) 80% 50%  25% 0% 

4 Thời lượng clip trên website của hội nghị (phút) 5 phút 2 phút  1 phút  - 

5 Clip giới thiệu trước phiên thảo luận (thời lượng - phút) 2 phút 1 phút  0.5phút   -  

6 Quảng cáo trên Tạp chí Y học TP. HCM 
2 trang A4 

- vị trí 

được chọn 

2 trang 

A4 - vị trí 

ưu tiên 

1 trang 

A4 - in 

màu 

1 trang 

A4 -trắng 

đen 

7 Nhúng link dẫn đến trang thông tin của hãng x x x -  

8 Logo xuất hiện trên banner chính của chương trình x x x x 

9 
Logo kèm đường link xuất hiện ở cuối trang xác nhận đăng kí gửi 

cho đại biểu 
x x x x 

10 Logo xuất hiện trên banner trang chủ và trang đăng nhập x x x x 

11 Logo xuất hiện trên banner trang sau đăng nhập x x x x 

12 Logo xuất hiện trên banner trang chương trình/phần triển lãm x x x x 

13 Logo kèm link xuất hiện trên trang triển lãm x x x x 

14 Logo xuất hiện trên banner trong mail gửi người tham dự x x x x 

15 Logo xuất hiện các tài liệu của hội nghị như thư mời, kỷ yếu x x x x 

16 Thời gian truy cập, lưu trữ tài liệu sau event chính thức  20 ngày 10 ngày 5 ngày 2 ngày 
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