
GÓI TÀI TRỢ CHO LỄ CÔNG BỐ BẢNG XẾP HẠNG V1000 NĂM 2016 

TOP 1000 DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM 2016 

 

  
Quyền lợi 

 
Tài trợ kim 

cương 
300 triệu 

 
Tài trợ 
Vàng 
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Tài trợ 

Bạc 
120 triệu 

 
Đồng tài 
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Quyền lợi trước Lễ công bố     

Logo kèm danh vị tài trợ trên Thời báo kinh tế Việt Nam* X    

Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp* X X   

Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo Đầu Tư* X X X  

Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo Tiền Phong* X X X X 

Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính* X X X X 

Đặt Banner quảng cáo trên chuyên trang xếp hạng về thuế: 
www.v1000.vn 

3 tháng 3 tháng 2 tháng 1 tháng 

Logo trên Banner tại chuyên trang xếp hạng về thuế: www.v1000.vn X X X  

Logo trên Banner tại chuyên trang xếp hạng doanh nghiệp: 
www.vietnamreport.net 

X X X  

Logo trên Banner tại chuyên trang xếp hạng doanh nghiệp lớn: 
www.vnr500.com.vn 

X X X  

Logo trên Banner tại chuyên trang xếp hạng doanh nghiệp tăng 
trưởng: www.fast500.vn 

X X X  

Đăng logo 01 tháng trước khi diễn ra Lễ công bố tại chuyên trang xếp h  
hạng về thuế:  www.v1000.vn 

X X X X 

 Quyền lợi truyền thông 
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Đăng 01 bài viết của nhà tài trợ tại chuyên trang xếp hạng về thuế: 
www.v1000.vn 

X X X X 

Đăng 01 bài viết của nhà tài trợ tại chuyên trang xếp hạng doanh 
nghiệp lớn: www.vnr500.com.vn 

X x X  

Đăng 01 bài viết của nhà tài trợ tại chuyên trang xếp hạng doanh 
nghiệp tăng trưởng: www.fast500.vn 

X X X  

Đăng 01 bài viết của nhà tài trợ tại chuyên trang xếp hạng doanh 
nghiệp: www.vietnamreport.net 

X X X  
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Quyền lợi trong Lễ công bố     

Nhà tài trợ có một khu vực riêng tại Lễ công bố để giới thiệu và quảng 
bá về sản phẩm, dịch vụ 

X    

Được đặt Standees tại Lễ công bố 5 3 1  

Logo kèm danh vị tài trợ được in trên backdrop tại Lễ công bố X X X  

Logo kèm danh vị tài trợ được in trên phướng chữ X tại Lễ công bố 20 15 10 10 

http://www.v1000.vn/
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http://www.vnr500.com.vn/
http://www.fast500.vn/
http://www.v1000.vn/
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Logo kèm danh vị tài trợ được in trên phướng cột Inox tại Lễ công bố 20 15 10 10 

Logo kèm danh vị tài trợ được in trên pano báo chí tại Lễ công bố X X X X 

Vé VIP tham dự Lễ công bố 10 8 6 4 

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại Lễ công bố (sau phần khai mạc) X    

Giới thiệu và cảm ơn nhà tài trợ trong các bài phát biểu khai mạc và 
bế mạc tại Lễ công bố 

X X X  

 
Phát videoclip trên màn hình chương trình trước khi khai mạc và sau 
khi bế mạc (video do nhà tài trợ cung cấp) 

X X X  

Trở thành hội viên CLB V1000 (hoặc sử dụng các dịch vụ hội viên 
V1000 – đối với DN không có tên trong bảng xếp hạng) 

X X   

Cơ hội được phỏng vấn bởi các đơn vị bảo trợ truyền thông tại Lễ 
công bố 

X X   

Được nhắc tên trong thông cáo báo chí về Lễ công bố V1000 X X   

Được cấp giấy chứng nhận thuộc bảng xếp hạng V1000 (đối với DN có 
tên trong bảng xếp hạng) 

X X X X 

Được đặt tài liệu trên bàn trong khán phòng tại Lễ công bố X    

Được đặt bàn phát tài liệu tại sảnh tiếp đón tại Lễ công bố X X   

 Quyền lợi sau Lễ công bố     

 Đăng 01 bài viết của nhà tài trợ tại chuyên trang xếp hạng về thuế: 
www.v1000.vn 

X X X X 

Đăng Logo 01 tháng sau khi diễn ra chương trình tại chuyên trang xếp 
hạng về thuế: www.v1000.vn 

X X X X 

Quyền lợi trong ấn phẩm báo cáo thường niên: Vietnam Tax 
Outlook 2016 

    

Được đăng quảng cáo trên ấn phẩm 2 trang** 2 trang 1 trang 1 trang 

Được đăng bài viết trên ấn phẩm 3 trang 2 trang 1 trang  

Tên doanh nghiệp có trong phần thư ngỏ của ấn phẩm X X X  

Được  tặng ấn phẩm khi phát hành 30 20 10 5 

 

    *       : Đăng ký trước khi tổ chức Lễ công bố BXH (2-3 tuần) 

   * *     : Ưu tiên 01 trang bìa 

Giá trên chưa bao gồm  VAT 
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