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HỘI CHỢ/TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI - PHIÊN GIAO DỊCH LẦN THỨ II

TÀI TRỢ CHO HỘI CHỢ

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

TT DANH MỤC QUYỀN LỢI TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
(300.000.000 đ)

TÀI TRỢ VÀNG
(200.000.000 đ)

TÀI TRỢ BẠC
(100.000.000 đ)

TÀI TRỢ ĐỒNG
(50.000.000 đ)

Có Có Có Có

Có

CóCó Có Có

Có Có Có Có

1 Quảng cáo Logo trên website chính thức
của sự kiện

2

A. QUYỀN LỢI TRƯỚC SỰ KIỆN

B. QUYỀN LỢI TRONG SỰ KIỆN

www.vnrea.vn; 
www.hnrea.vn; 

www.phiengiaodichbatdongsan.vn

Đăng thông tin giới thiệu về Doanh 
nghiệp trên website Hiệp Hội bất động 
sản  Việt Nam, Câu lạc bộ bất động sản  
Hà Nội và các website khác : 

1
03 gian tiêu chuẩn 

hoặc 27m2 đất 
trống 

02 gian tiêu chuẩn 
hoặc 18m2 đất 

trống 

01 gian tiêu chuẩn 
hoặc 9m2 đất trống Giảm giá 50% gian 

hàng

Đơn vị tài trợ được cung cấp miễn phí 
diện tích trưng bày, giới thiệu sản phẩm, 
dịch vụ liên quan đến Bất động sản tại sự 
kiện tương ứng với mức tài trợ 

2
www.vnexpress.net;
www.dantri.com.vn;
 www.tienphong.vn; 
www.landtoday.net; 

Báo Xây dựng;

www.dantri.com.vn;
 www.tienphong.vn; 
www.landtoday.net; 

Báo Xây dựng; 
Tạp chí Bất động sản;

 www.tienphong.vn; 
www.landtoday.net;

Báo Xây dựng; 
Tạp chí Bất động sản; 

www.tienphong.vn; 
www.landtoday.net;

Báo Xây dựng; 
Tạp chí Bất động sản; 

Đơn vị tài trợ được 01 bài PR giới thiệu về 
doanh nghiệp hoặc sản phẩm trên 1 
trong  các báo điện tử  của Việt Nam : 

3
Đơn vị tài trợ được mời tham dự Họp 
báo và được đưa tin rộng rãi trên các 
phương tiện truyền thông (với điều kiện 
đăng ký trước họp báo), phát biểu và trả 
lời phỏng vấn báo chí

4 Đơn vị tài trợ được quảng cáo Logo trên 
Backdrop chương trình Họp báo

Có Có Có Có3

Logo của đơn vị tài trợ sẽ được xuất hiện 
trang trọng trên phông chính của lễ khai 
mạc, bế mạc, các Hội thảo, tọa đàm, tiệc 
Cocktail của Hội chợ vị trí tương đương 
với mức tài trợ 

Có Có Có Có6

Logo nhà tài trợ sẽ đuợc xuất hiện trên 
baner quảng cáo hội chợ trên các 
phuơng tiện truyền thông : báo điện tử 
Vnexpress, Dân trí, Báo giấy Thời báo 
Kinh tế Việt Nam hoặc báo Đầu tư (Kích 
thuớc logo tuơng đuơng với nhà tài trợ)

100 phướn 80 phướn 40 phướn 20 phướn5
Logo nhà tài trợ sẽ được treo trên phướn 
quảng bá Hội chợ trên các tuyến đường 
Hà Nội 

Có Có Có
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TÀI TRỢ CHO HỘI CHỢ

TT DANH MỤC QUYỀN LỢI TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
(300.000.000 đ)

TÀI TRỢ VÀNG
(200.000.000 đ)

TÀI TRỢ BẠC
(100.000.000 đ)

TÀI TRỢ ĐỒNG
(50.000.000 đ)

Có Có Có Có

B. QUYỀN LỢI TRONG SỰ KIỆN

C. QUYỀN LỢI SAU SỰ KIỆN

2
Đơn vị tài trợ được quảng cáo Logo trên 
website chính thức của sự kiện, 
www.vnrea.vn; www.hnrea.vn; 
www.phiengiaodichbatdongsan.vn

4

Logo của đơn vị tài trợ sẽ được xuất hiện 
trang trọng trên cổng chào (Mặt phố Đỗ 
Đức Dục), pano hàng rào, phớn thả 
trong hội chợ, phướn xung quanh khu 
vực Hội chợ vị trí tương đương với mức 
tài trợ.

Có Có Có Có5 Logo đơn vị tài trợ sẽ được xuất hiện 
trên Thư mời tham gia Hội chợ

Có Có Có Có7
Đơn vị tài trợ sẽ được cảm ơn trong lễ 
khai mạc và kết thúc các sự kiện trong 
sự kiện

Có Có Có Có9
Đơn vị tài trợ sẽ được BTC trao kỷ niệm 
chương về việc đóng góp thành công 
cho sự kiện (Hiệp hội BĐS Việt Nam trao)

Có Có Có Có

Có
(3 banner)

Có
(2 banner)

Có
(1 banner)

Có
(1 banner)

3
Đơn vị tài trợ được cung cấp 01 Đĩa lưu 
trữ hình ảnh dữ liệu liên quan đến Hội 
chợ

Có Có Có Có

1 Đơn vị tài trợ được cung cấp thông tin 
các đơn vị tham gia

5 3 2 110
Đơn vị tài trợ được nhận Giấy mời VIP 
tham dự các chương trình Hội thảo, Tọa 
đàm diễn ra tại sự kiện

Có8
Đơn vị tài trợ được tham gia cắt băng 
khai mạc trên sân khấu và hình ảnh 
được truyền thông rộng rãi

Bìa 4 Bìa 2/3
Bìa phụ

Trang trong Trang trong6
Đơn vị tài trợ sẽ được quảng cáo trong 
Kỷ yếu Hội chợ ( Khổ A4, in màu, in 
10.000 bản)

Ghi
chú

Logo lớn nhất Logo bằng 2/3 đơn 
vị tài trợ Kim Cương

Logo bằng ½ đơn vị 
tài trợ Kim Cương

Logo bằng ½ đơn vị 
tài trợ Kim Cương

* Ưu tiên vị trí cho các nhà tài trợ Đăng ký trước.


