Hải Phòng, ngày

tháng

năm 2017

THƯ MỜI
Tham gia tài trợ Hội nghị Hô hấp Hải Phòng năm 2017
“Đợt cấp COPD: Thực trạng và khuyến cáo ở Việt Nam”

Kính gửi: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Hưởng ứng ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính toàn cầu năm 2017, Hội Lao và
Bệnh phổi Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đồng phối hợp tổ chức
Hội nghị Hô hấp Hải Phòng năm 2017 (HAPRESCO 2017) với chủ đề: “Đợt cấp
COPD: Thực trạng và khuyến cáo ở Việt Nam” và khóa đào tạo y khoa liên tục có cấp
chứng nhận của Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu khoa học – VATLD.
- Thời gian: Thứ bẩy, ngày 28 tháng 10 năm 2017
- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng
- Nội dung chương trình: xin xem file đính kèm
- Nội dung quyền lợi nhà tài trợ: xin xem file đính kèm
Hội nghị dự kiến có sự tham gia của gần 800 đại biểu là các Giáo sư, Tiến sỹ,
Lãnh đạo các bệnh viện, Lãnh đạo các khoa hô hấp, bác sỹ chuyên khoa hô hấp, chuyên
khoa nội chung tại các tỉnh thành trong cả nước. Hội nghị là một dịp quý giá để các quý
đồng nghiệp cùng cập nhật, trao đổi các kiến thức chuyên môn.
Để góp phần vào sự thành công của sự kiện quan trọng này, Ban tổ chức Hội nghị
trân trọng kính mời và mong muốn nhận được sự cộng tác và tham gia tài trợ của Quý
công ty cho Hội nghị. Sự đóng góp và tham gia của Quý vị là nguồn lực quan trọng giúp
cho việc cập nhật kiến thức thuộc lĩnh vực y khoa trong nước và quốc tế diễn ra thường
xuyên, liên tục. Về phía mình, chắc chắn quý công ty sẽ nhận được những quyền lợi
tương xứng: Bệnh viện xin gửi kèm theo đây bản chương trình Hội nghị và các phương
thức tham gia tài trợ cho Hội nghị. Thông báo tài trợ của Quý Công ty xin gửi bằng công
văn về Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng.

Kinh phí tài trợ xin chuyển khoản về tài khoản của Bệnh viện:
Số tài khoản: 111000048644
tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân,
Hải Phòng.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Thư ký Hội nghị:
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
- BS. Nguyễn Thị Hải, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Tel: 01697.942.748, Email: hai.nguyenthi1960@gmail.com
Chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ giữa Quý Công ty với Hội Lao và Bệnh phổi
Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải phòng sẽ ngày càng tốt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của Quý Công ty.

T.M/ BAN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKQT HẢI PHÒNG

T.M/ HỘI LAO VÀ BỆNH PHỔI VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

TS. BS Nguyễn Thanh Hồi
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NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Logo trên phông nền backdrop (có ghi rõ loại tài trợ) Hàng 1 và thư mời của Hội nghị
Lớn
Logo trên băng-rôn, standee của Hội nghị

Logo trên tài liệu hội nghị
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Hội thảo vệ tinh

Hoặc báo cáo giới thiệu sản phẩm (10 phút)
THƯ MỜI THAM DỰ
Thư mời miễn phí tham dự toàn bộ hội nghị, đào tạo
và dự tiệc trưa

Hàng 2
– TB



Tài trợ
Đồng
30 triệu

100
Thư mời

TRIỂN LÃM
1

Bàn trưng bày sản phẩm (tự thiết kế)

(vị trí
đẹp nhất)

THƯ CẢM ƠN
Ban tổ chức gửi thư cảm ơn trân trọng tại buổi lễ
khai mạc và bế mạc của hội thảo
Ban tổ chức tặng quà lưu niệm, chứng nhận tài trợ và
thư cảm ơn
QUẢNG CÁO
Quảng cáo (in màu, nhà tài trợ tự thiết kế) trên cuốn
tài liệu dành cho đại biểu tham dự hội nghị hoặc tài
liệu giới thiệu sản phẩm của Công ty được gửi kèm
cùng tài liệu của Hội nghị;
Được đặt các Poster, Standee quảng cáo tại Hội nghị

*Ghi chú:
Quý đơn vị cũng có thể đề xuất các hình thức tài trợ riêng phù hợp với ngân sách
như in chứng nhận, thư mời, tiệc trà, buffet, ấn phẩm, quà tặng, backdrop, văn phòng
phẩm Hội nghị,… và nhu cầu quảng bá của Quý đơn vị. Vui lòng liên hệ với Ban thư ký
hội nghị…

