
QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ HỘI THẢO

Quyền lợi Nhà tài trợ Vàng
35.000.000đ

Nhà tài trợ Vàng
35.000.000đ

Nhà tài trợ Đồng hành
10.000.000đ

Nhà tài trợ Kim Cương
50.000.000đ

1 1-2 2-5Số lượng nhà tài trợ

01 Tài liệu của nhà tài trợ phát 
kèm theo tài liệu hội thảo

Đặt standee giới thiệu nhà tài trợ 
tại khu vực đón khách của hội thảo
(Nhà tài trợ cung cấp thiết kế, ban 
tổ chức thi công standee miễn phí)

Được chiếu video giới thiệu nhà tài 
trợ trước giờ khai mạc của hội thảo

Gian hàng tại triển lãm 
CLEANFACT 2022

Đóng góp 1 phần trình bày trong 
hội thảo (Chủ đề sẽ được trao đổi 
và tổng duyệt với BTC để phù hợp 
với chủ đề tổng thể của hội thảo)

Tham gia giải đáp trong phần Q&A 
của hội thảo

Logo của nhà tài trợ xuất hiện trên 
backdrop sân khấu

Dữ liệu khách tham dự của hội thảo

Thời lượng 20 phút

02 Standee

Logo kích thước bằng
kích thước logo BTC

01 Gian hàng VIP
Kích thước 3x3m

Thời lượng 10 phút

01 Standee 01 Standee

Logo kích thước bằng
kích thước logo BTC

01 Gian hàng tiêu chuẩn 
Kích thước 3x3m

Logo kích thước bằng 2/3 
kích thước logo BTC

Thời lượng
tối đa 3 phút

Thời lượng
tối đa 2 phút

Thời lượng
Tối đa 20 giây

-

-

Logo trong các ấn phẩm truyền 
thông, quảng cáo của hội thảo

01 bài thông tin về nhà tài trợ trên 
các kênh truyền thông của hội 
thảo (Event post, Facebook post, 
Website)

Được tặng bài viết giới thiệu 
doanh nghiệp tối đa 1000 từ trên 
website cleanfact.vn (Nội dung do 
nhà tài trợ cung cấp)

Đăng 01 video giới thiệu doanh 
nghiệp hoặc sản phẩm, dịch vụ trên 
Facebook CLEANFACT 2022 (Video 
và nội dung mô tả do nhà tài trợ 
cung cấp)

Giới thiệu diễn giả sự kiện trên các 
kênh truyền thông của hội thảo 
(Event post, Facebook post, 
Website, Email Marketing)

03 bài viết 02 bài viết 01 bài viết

Quyền lợi tại sự kiện hội thảo

Quyền lợi truyền thông



BENEFITS FOR WORKSHOP SPONSORS

Benefits Gold sponsor
35.000.000đ

Gold sponsor
35.000.000đ

Companion sponsor
10.000.000đ

Diamond sponsor
50.000.000đ

1 1-2 2-5Quantity of sponsors

01 Sponsor's marketing document  
given with the workshop materials

Sponsors’s standee at the venue
(The sponsors provide the standee 
designs, the organizer will set up 
without any arisen charges)

Sponsors’ corporate video before 
the opening of the workshop

Exhibition space at 
CLEANFACT 2022

Contribute 1 presentation in the
workshop (The topics will be 
discussed and review with INTECH to 
match with the overall theme of the 
workshop)
Participate in the Q&A session of the 
seminar

Sponsor's logo appears on the 
stage backdrop

Workshop attendee data

Duration: 20 mins

02 Standees

Logo size equal to
organizer’s logo size

01 VIP slot
Dimensions: 3x3m

Durations: 10 mins

01 Standee 01 Standee

Logo size equal to
organizer’s logo size

01 Standard slot
Dimensions 3x3m

Logo size = 2/3 to
organizer’s logo size

Video duration
up to 3 mins

Video duration
up to 2 mins

Video duration
up to 20 seconds

-

-

Logos in workshop’s media 
publications, advertisements

01 article about sponsor on the 
workshop's communication 
channels (Event post, Facebook 
post, Website)

Free articles introducing sponsors’ 
product & service up to 1000 words 
on cleanfact.vn website (Content 
provided by sponsors)

Post 01 sponsor’s coporation or 
product & service introduction video 
on Facebook CLEANFACT 2022 
(Video and description provided by 
sponsors)

Introduce event speakers on 
workshop’s communication 
channels (Event post, Facebook 
post, Website, Email Marketing)

03 articles 02 articles 01 articles

Benefits at the event day

Media benefits


