
Thời gian: từ 29/05 đến 01/06/2014 
Địa điểm: Cung Thiếu nhi Hà Nội – 36 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội 

ENGLISH
abc

Đơn vị tổ chức

Hội Truyền Thông
Thành Phố Hà Nội

Đơn vị bảo trợ truyền thông



29/5/2014 Một số chương trình 
phối hợp với 

các Đại sứ quán tại HN

E-valley - Thung lũng 
công nghệ dành cho trẻ em 

với các ứng dụng 
công nghệ tiên tiến nhất

Khai mạc
10h30 - 12h00 13h30 - 16h30

HOẠT
ĐỘNG
CHÍNH

30/5/2014 Tư vấn chăm sóc 
sức khỏe răng miệng, 

chiều cao, trí tuệ 
cho trẻ em 

9h00 - 11h30

Tọa đàm 
phương pháp chăm sóc, 

nuôi dạy trẻ 
của các chuyên gia

13h30 - 15h30 15h30 - 18h00

Trao giải cuộc thi vẽ tranh 
“ Bé sẽ làm gì 

cho thủ đô đẹp hơn”

31/5/2014

9h00 - 11h30 18h00 - 21h00

1/6/2014 Các chương trình
 giới thiệu sách hay 

dành cho trẻ

Bizkids Corner–Góc Bizkids 
nơi hướng dẫn 

các kỹ năng dành cho trẻ

Chương trình kỷ niệm 
60 năm ngày thành lập 
Cung Thiếu nhi Hà Nội 

do Thành đoàn 
Hà Nội tổ chức

9h00 - 12h00 13h30 - 17h00

Khu vực 
trò chơi thông minh 

dành cho trẻ

GIỚI THIỆU 

Với vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố, đồng thời có rất 
nhiều các hoạt động vui chơi bổ ích, mỗi năm Cung thiếu 
nhi Hà Nội đã thu hút được hàng nghìn các em học sinh 
cùng phụ huynh đến vui chơi và tham gia các hoạt động 
ngoại khóa. Ngày Quốc tế thiếu nhi hằng năm cũng là 
thời điểm thành phố lựa chọn để khai mạc học kỳ hè cho 
các em tại Cung thiếu nhi. Với mong muốn mang lại cho 
học sinh thủ đô các hoạt động bổ ích và lý thú trong dịp 
hè này, Books & Kids Fair hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm vui 
chơi hấp dẫn và là cơ hội cho các doanh nghiệp giới 
thiệu những sản phẩm, dịch vụ dành cho trẻ em đến gần 
hơn với những khách hàng nhí của mình.

- Các nhà xuất bản, nhà sách, các 
công ty phát hành sách.

- Các tác giả muốn giới thiệu sách tới 
độc giả thiếu nhi.

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ có liên 
quan đến in ấn, phát hành sách

- Các Đại sứ quán/ tổ chức quan tâm 
đến chương trình

- Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ dành cho trẻ em; sản phẩm dinh 
dưỡng; sản phẩm/dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe; sản phẩm/dịch vụ giáo dục, đồ 
chơi trẻ em, đồ dùng giáo dục...

    Thời gian: 
Từ ngày 29 tháng 5 
đến ngày 1 tháng 6 
năm 2014
Thời gian mở cửa 
hội chợ từ 8h00 
đến 20h30

    Địa điểm: 
Cung Thiếu nhi Hà Nội  
36 Lý Thái Tổ - 
Hoàn Kiếm, HN.

THỜI GIAN
ĐỊA ĐIỂM

ĐỐI TƯỢNG 
THAM GIA

9h00 - 10h30

Lưu ý:
Ban tổ chức sẽ mời các doanh nghiệp, các tổ chức liên quan để cùng phối hợp thực hiện tổ chức các hoạt động trên. 
Chương trình hoạt động có thể được điều chỉnh dưới sự sắp xếp của Ban tổ chức theo hướng có lợi nhất cho người tham dự.



Gian hàng tiêu chuẩn Chi tiết Số
lượng

KT: 
3mD x 3mR x 2.5m C 9m2

Thảm trải sàn
màu xanh/đỏ/ghi/xám

Bảng tên cụm gian hàng 
bằng gỗ bồi đề can

xanh/ đỏ, chữ tên cắt 
đề can màu trắng

Vật dụng:

Bàn thông tin

Ghế đệm Inox

Đèn tuýp trong gian hàng

Ổ cắm điện 5A/220V

Sọt rác

1

1

1

2

2

(Giá trên chưa bao gồm 10% VAT)
(Giá trên đã bao gồm phí vệ sinh, 
bảo vệ tổng thể, điện chiếu sáng chung)

Khu A: 

Khu B:
10.000.000đ
/gian hàng

/gian hàng
8.000.000đ

 Thuê 
đất trống
1.000.000 m2

CHI PHÍ THAM GIA 
GIAN HÀNG VÀ MẶT BẰNG

MẶT BẰNG

KHU  DIỄN RA 
CÁC HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI CHỢ

Cổng chínhCổng chính

Phố Lý Thái Tổ

Ph
ố 

Lê
 L

ai

Phố Trần N
guyên Hãn



 

Không gian trưng bày  
 

 
 

1 gian hàng  1 gian hàng 

Được nhắc tên trong các bài PR về Hội chợ   01 bài   

 

 

  

 

        

 
   

     

     

     

 

 

 

 

 

 
   

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

03 bài

Tài trợ 
KIM CƯƠNG

2 gian hàng 

02 bài

Tài trợ
VÀNG

Tài trợ
BẠC

Tài trợ
ĐỒNG

Hiện diện trong
hoạt động 
truyền thông 
về Hội chợ 

Logo trên Cover photo
của event
Đăng trên 
tài liệu Marketing
Share post từ
website/facebook của
nhà tài trợ

Đại diện cắt băng khai mạc Hội chợ

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ

Nhà tài trợ được phỏng vấn với
giới truyền thông

Quyền tổ chức chương trình riêng
tại sân khấu trung tâm Hội chợ

Tham gia họp báo trước hội chợ
(nếu tài trợ trước họp báo)

Logo trên backdrop chính của họp báo
(nếu tài trợ trước họp báo)

Logo nhà tài trợ ở vị trí trang trọng trên
backdrop khai mạc Hội chợ

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên băng rôn,
tờ rơi, thư mời của Hội chợ

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên cổng chào

Nhà tài trợ sẽ được Ban Tổ chức 
tặng hoa và kỷ niệm chương

Nhà tài trợ được cung cấp 1 đĩa hình ảnh,
báo cáo, thông tin khách hàng tham gia Hội chợ

Logo lớn nhất
Logo bằng

2/3 nhà tài trợ
Kim Cương

Logo bằng
1/2 nhà tài trợ

Kim Cương

Logo bằng
1/2 nhà tài trợ

Kim Cương
Ghi chú

Vàng: 
100.000.000 VNĐ

Bạc: 
50.000.000 VNĐ

Đồng: 
30.000.000 VNĐ

Kim Cương: 
150.000.000 VNĐ

Giá trị tài trợ:

Đăng ký tham gia Hội chợ xin vui lòng liên hệ: 

Công ty Cổ phần Megalink
Địa chỉ: P905 – 185 Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 04 3512 3198 
Hotline: 0989136666/ 0989082765
Email: minhthao@megainvest.vn
          info@megainvest.vn

Công ty Cổ phần Sách Alpha
Địa chỉ: 176 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 04 3722 6234
Hotline: 0904 724 999

Email: tuan.nguyen@alphabooks.vn

30m  hoặc 
3 gian hàng

20m  hoặc 


