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The 16th Asian Workshop on Polymer Processing 2017 invites all companies and organizations,
who are interested in displaying exhibition of their products or services.
Date:
16th-19th October, 2017
Place:
Foyer,7th and 9th Floor, Ta Quang Buu Library Building, Hanoi University of
Science and Technology, Ha Noi, Viet Nam
Booth type: Each Exhibition Booth is provided 01 information table, 02 chairs.

Các cơ hội tài trợ AWPP2017
Hội thảo các nước Châu Á lần thứ 16 về Polyme diễn ra tại Viêt Nam (AWPP2017) đem đến cho các doanh
nghiệp và các tổ chức cơ hội tham dự hội thảo thông qua hoạt động tài trợ và quảng bá doanh nghiệp. Tất cả các
đơn vị tham gia tài trợ đều được quảng bá trên tất cả các chất liệu. Thông tin chi tiết về mức tài trợ như sau:
Các đối thủ của công ty bạn cũng tham dự AWPP2017, làm thế nào công ty bạn có thể có lợi thế hơn so với các
đối thủ cạnh tranh? Hãy tham gia AWPP2017, đăng ký vào nhóm tài trợ là một lựa chọn thông minh cho công ty
bạn. Là một nhà tài trợ, công ty bạn có thể lựa chọn các hoạt động dành riêng cho công ty mình nhằm quảng bá
doanh nghiệp. Mỗi thành viên tham gia tài trợ sẽ khác biệt so với hàng ngàn các thành viên tham gia khác. Đây
là cách để tôn vinh công ty bạn giữa các đơn vị tham gia hội nghị.
Quảng bá với AWPP2017 và cảm nhận sự khác biệt!
Tài trợ cho AWPP là một trong các cách hữu hiệu nhất nhằm mở rộng hình ảnh công ty. Nguồn tài trợ sẽ được
xác định và phân chia theo thứ tự ưu tiên. Nếu công ty bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy liên hệ với chúng tôi:
PGS. TS. Phan Trung Nghĩa
Đại diện tiểu ban Thư ký hội nghị AWPP2017
Trung tâm Khoa học và Công nghệ cao su, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 36231647
Fax: (84-24) 36231648
Email: awpp2017@hust.edu.vn
Website: http://awpp2017.hust.edu.vn/
Danh sách các Nhà tài trợ chính
Danh sách tài trợ bao gồm: Tài trợ kim cương, Tài trợ Platin, Tài trợ Vàng, Tài trợ Bạc và các loại Tài trợ
khác. Danh sách những Nhà tài trợ sẽ được lặp đi lặp lại trước, sau và trong suốt quá trình diễn ra Hội thảo
nhằm tôn vinh công ty của bạn.
Tài trợ cho Hội thảo, tài trợ tiệc tối chào mừng là cơ hội để công ty của bạn nổi trội với cơ hội phát biểu tại Hội
nghị hoặc tại tiệc tối chào mừng.
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Danh mục các tài trợ khác:
A) Ngân sách ban đầu:
Sơ đồ nơi tổ chức và các chương trình Hội nghị là tài liệu cần thiết khi đến tham dự Hội thảo. Những tài liệu này
cung cấp các thông tin hữu dụng nhất cho các cá nhân, tổ chức tham gia biết về nơi tổ chức sự kiện bao gồm nội
dung và các hoạt động. Những tài liệu này cũng được dùng cho các ứng cử viên hoặc khách mời do vậy chương
trình và nội dung Hội thảo sẽ mang đến những hình ảnh tuyệt vời cho công ty bạn. Đừng bỏ qua cơ hội nhắc nhở
các cá nhân, tổ chức tham dự hội thảo về sự có mặt của công ty bạn.
• Sách quảng cáo màu được in và phân phát tới từng thành viên cũng như được đặt tại lối vào diễn ra Hội nghị.
• Tham gia hoạt động tài trợ, logo của công ty bạn sẽ xuất hiện trên trang bìa của sách quảng cáo cũng như sơ đồ
và các hướng dẫn sẽ được hiển thị trên bản đồ.
• 2 biển quảng cáo đứng (2.0mx1.0m)
• Có trong danh sách các nhà tài trợ trên Báo xuất bản
B) Tiệc trưa
Lợi ích việc tài trợ tiệc trưa:
• Năm phút phát biểu trước bữa trưa
• 2 biển quảng cáo đứng (2.0mx1.0m) tại nơi diễn ra Tiệc trưa
C) Đồ uống
Với việc tài trợ nước uống, sản phẩm của công ty bạn sẽ đến tay tất cả các khách tham dự Hội thảo, có trong các
buổi semina và bữa tối. Đây là cách hiệu quả nhất để phát huy hình ảnh cũng như sản phẩm của doanh nghiệp
nhằm thúc đẩy nhận thức về thương hiệu và các khách hàng chiến lược. Công ty bạn sẽ có mặt trong danh sách
các nhà tài trợ chính.
D) Trà @
Lợi ích việc tài trợ trà:
• 2 biển quảng cáo (2.0mx1.0m)

THE 16th ASIAN WORKSHOP ON POLYMER PROCESSING
Octorber, 16-19, 2017
Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam
AWPP2017
Trở thành nhà tài trợ của Hội nghị, công ty bạn sẽ nhận được các tiện ích sau:


Logo và bản giới thiệu công ty trong cuốn kỷ yếu của Hội nghị



Logo được in trên mọi chất liệu như tờ rơi, poster



Logo trong thư điện tử



Logo trên website



Logo trên màn biểu diễn chính



Logo trong mục quảng cáo của tất cả các báo

 Thư mời Hội thảo và thư mời tiệc tại Hội nghị
Xin vui lòng lựa chọn các chương trình tài trợ thích hợp để nhận được các mục tiêu quảng cáo tương ứng. Chúng
tôi hân hạnh là nơi quảng bá cho sản phẩm của quí Công ty nhằm đáp ứng giá trị đầu tư của công ty bạn. Chúng
tôi đánh giá cao đóng góp của công ty bạn và hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của công ty bạn tới hội nghị
AWPP2017 diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam.
Tài trợ cho AWPP2017 là một trong các cách hữu hiệu nhất nhằm mở rộng hình ảnh của công ty bạn. Nguồn tài
trợ sẽ được xác định và phân chia theo thứ tự ưu tiên. Nếu công ty bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy liên hệ
với chúng tôi:
PGS. TS. Phan Trung Nghĩa
Đại diện tiểu ban Thư ký hội nghị AWPP2017
Trung tâm Khoa học và Công nghệ cao su, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 36231647
Fax: (84-24) 36231648
Email: awpp2017@hust.edu.vn
Website: http://awpp2017.hust.edu.vn/

