
QUYỀN LỢI

Mức tài trợ
Quyền lợi trước Lễ công bố
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Quyền lợi truyền thông

Logo kèm danh vị tài trợ trên Thời báo kinh tế Việt Nam* x
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Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp*
Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo  Tiền Phong *
Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo  Đầu Tư*
Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính*
Logo kèm danh vị tài trợ trên Banner quảng cáo tại sân bay của các thành phố lớn ( Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh )*
Treo Banner  tại chuyên trang xếp hạng về lợi nhuận: www.profit500.vn
Treo Banner  tại chuyên trang xếp hạng và thông tin kinh tế: www.vietnamreport.net.vn
Đăng logo 01 tháng trước khi diễn ra Lễ công bố tại chuyên trang xếp hạng về lợi nhuận: www.profit500.vn

Đăng 01 bài viết của nhà tài trợ (trước hoặc sau lễ công bố) tại chuyên trang xếp hạng về lợi nhuận: www.profit500.vn

Đăng 01 bài viết của nhà tài trợ (trước hoặc sau lễ công bố) tại xếp hạng và thông tin kinh tế: www.vietnamreport.net.vn

Đăng 01 bài viết của nhà tài trợ (trước hoặc sau lễ công bố) trên báo điện tử VietnamNet (Mục kinh doanh)

Nhà tài trợ có một khu vực riêng tại Lễ công bố để giới thiệu và quảng bá về sản phẩm, dịch vụ
Được đặt Standee tại Lễ công bố (standee do doanh nghiệp cung cấp, kích thước 80x200cm)
Logo kèm danh vị tài trợ được in trên backdrop tại Lễ công bố
Logo kèm danh vị tài trợ được in trên phướn chữ X tại Lễ công bố
Logo kèm danh vị tài trợ được in trên pano báo chí tại Lễ công bố
Vé VIP tham dự Lễ công bố

Được sắp xếp chỗ ngồi VIP và đặt biển tên tại vị trí ngồi
Được cấp chứng nhận đã lọt vào bảng xếp hạng PROFIT500 (đối với doanh nghiệp có tên trong BXH)
Giới thiệu và cảm ơn nhà tài trợ trong các bài phát biểu khai mạc và bế mạc tại Lễ công bố
Phát videoclip giới thiệu doanh nghiệp trước khai mạc, nghỉ giải lao và sau khi bế mạc (Clip tối đa 5 phút do nhà tài trợ cung cấp)
Được hưởng quyền lợi của hội viên CLB Profit500 (hoặc sử dụng các dịch vụ hội viên Profit500 – đối với DN không có tên trong bảng xếp hạng)
Được nhắc tên trong thông cáo báo chí về Lễ công bố Profit500

Đăng 01 bài viết của nhà tài trợ tại chuyên trang xếp hạng về lợi nhuận: www.profit500.vn

Được đăng quảng cáo trên ấn phẩm
Được đăng bài viết trên ấn phẩm
Tên doanh nghiệp có trong phần thư ngỏ của ấn phẩm

Được  tặng ấn phẩm khi phát hành

Đăng Logo 01 tháng sau khi diễn ra chương trình tại chuyện trang xếp  hạng về lợi nhuận: www.profit500.vn

TÀI TRỢ
TRUYỀN THÔNG

Triệu đồng
100

Quyền lợi trong Lễ công bố

Quyền lợi sau Lễ công bố

Quyền lợi trong ấn phẩm báo cáo thường niên Vietnam Earnings Insight 2019

    *       : Đăng ký trước khi tổ chức Lễ công bố BXH (2-3 tuần)
   * *     : Ưu tiên 01 trang bìa

TÀI TRỢ KHÁC: Phục vụ các yêu cầu cụ thể của khách hàng cho hoạt động Marketing, bán hàng, xây dựng thương hiệu  
( Các hình thức tài trợ: Vận chuyển, chuyển phát, tiệc, đồ uống, nhãn hàng... ) Vui lòng liên hệ với Ban tổ chức.

Tài trợ vận chuyển Tài trợ chuyển phát 
Lễ công bố có 01 nhà tài trợ vận chuyển là Hãng hàng không 
chính thức hoặc hãng vận chuyển chính thức. Nhà tài trợ có danh 
vị gắn với Lễ công bố và với lĩnh vực hoạt động của nhà tài trợ. 
Các hình thức tài trợ bao gồm đổi dịch vụ, theo đó, nhà tài trợ 
vận chuyển sẽ thực hiện chuyên chở cho các khách VIP của Lễ 
công bố (chuyên gia, báo chí), và chuyên chở các khách tham 
dự tại TP Hà Nội/ TP Hồ Chí Minh.

Nhà tài trợ chuyển phát sẽ đảm nhận việc gửi toàn bộ tài liệu, 
thư, công văn, giấy mời đến khoảng 2000 doanh nghiệp, là các 
đối tác của Lễ công bố. Nhà tài trợ chuyển phát sẽ được định vị 
là Công ty chuyển phát nhanh duy nhất.  

Tài trợ tiệc 
Nhà tài trợ tiệc sẽ đảm nhận việc tổ chức tiệc cho các VIPs giao 
lưu với lãnh đạo các doanh nghiệp tăng trưởng và triển vọng 
xuất sắc nhất Việt Nam. Gói tài trợ này giúp cho Nhà tài trợ định 
vị hình ảnh của mình đối với toàn bộ khách tham dự và theo dõi 
Lễ công bố. 

Ghi chú : Quyền lợi của Tài trợ khác tương đương với Đồng tài trợ.
Các mức tài trợ trên chưa bao gồm thuế VAT.


