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HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT THẦN KINH VIỆT NAM LẦN THỨ 19 
 

THƯ NGỎ 
 

Kiên Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2018 
 

Kính gửi: …………………………………………………………...……..……….. 

      …………………………………………………………………..………. 

 
Kính thưa quý Công ty, 

 
Hội nghị thường niên Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam lần thứ 19 sẽ được tổ 

chức vào ngày 30/11 - 01/12/2018 tại Tỉnh Kiên Giang với sự tham dự của các đồng 
nghiệp trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực phẫu thuật thần kinh: bệnh lý sọ não và 
cột sống, chấn thương thẩn kinh, phẫu thuật thần kinh nhi khoa. 
 

Đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm nhằm góp phần đưa ngành 
Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế là mục tiêu 
trọng tâm của Hội nghị. Những đóng góp không nhỏ của các Công ty dược phẩm và thiết 
bị y tế nhiều năm qua là một trong những yếu tố quý báu tạo nên thành công của Hội 
nghị. Với tinh thần này, khu triển lãm dược phẩm và thiết bị y tế sẽ được tổ chức trong 
toàn thời gian Hội nghị diễn ra vào ngày 30/11 đến ngày 01/12/2018 tại Tỉnh Kiên Giang. 
Ban tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia đóng góp 
tài trợ của quý Công ty để công tác tổ chức Hội nghị được đầy đủ và thuận lợi. 
 

Chúng tôi đề xuất các mức tài trợ đi kèm với quyền lợi như sau: 
 

1. Tài trợ Bạch kim (Platinum Sponsor): 30.000 USD  
- Được ưu tiên phối hợp với Hội tổ chức Tập huấn tiền Hội nghị 
- Logo in trên giấy mời, kỷ yếu, băng rôn chính Hội nghị, băng rôn cổng chào 
- In quảng cáo ở 2 trang bìa (trang 2 và trang 4) và 04 trang trong Kỷ yếu Hội nghị 
- 04 quầy quảng cáo, giới thiệu sản phẩm ở vị trí thuận lợi nhất 
- 15 phút giới thiệu sản phẩm trong giờ ăn trưa 
- Được miễn phí 15 đại biểu tham dự Hội nghị với tư cách tương đương đại biểu 
- Lời cảm ơn trân trọng nhất trong Kỷ yếu Hội nghị 
 
2. Tài trợ vàng (Gold Sponsor): 15.000 USD 
- Logo in trên giấy mời, kỷ yếu, băng rôn chính Hội nghị, băng rôn cổng chào 
- In quảng cáo ở trang bìa 3 trong Kỷ yếu 
- 03 trang quảng cáo trong Kỷ yếu 
- 03 quầy quảng cáo, giới thiệu sản phẩm 
- 15 phút giới thiệu sản phẩm trong giờ ăn trưa 
- Mời 10 đại biểu tham dự Gala dinner 
- Lời cảm ơn trân trọng nhất trong Kỷ yếu Hội nghị 

 
3. Tài trợ Bạc (Silver Sponsor): 10.000 USD 
- Logo in trên giấy mời, kỷ yếu, băng rôn chính Hội nghị, băng rôn cổng chào 
- 02 trang quảng cáo trong Kỷ yếu Hội nghị 
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- 02 quầy quảng cáo, giới thiệu sản phẩm 
- Mời 05 đại biểu tham dự Gala dinner 
- Lời cảm ơn trân trọng nhất trong Kỷ yếu Hội nghị 

 
4. Tài trợ Đồng (Bronze Sponsor): 5.000 USD 
- Logo in kỷ yếu, băng rôn chính Hội nghị, băng rôn cổng chào 
- 01 trang quảng cáo trong Kỷ yếu Hội nghị 
- 01 quầy quảng cáo, giới thiệu sản phẩm 
- Mời 03 đại biểu tham dự Gala dinner 
- Lời cảm ơn trân trọng nhất trong Kỷ yếu Hội nghị 
 
5. Đồng tài trợ (Co-Sponsor): 3.000 USD 
- Logo in kỷ yếu, băng rôn chính Hội nghị, băng rôn cổng chào 
- 01 trang quảng cáo trong Kỷ yếu Hội nghị 
- 01 quầy quảng cáo, giới thiệu sản phẩm 
- Mời 02 đại biểu tham dự Gala dinner 
- Lời cảm ơn trân trọng nhất trong Kỷ yếu Hội nghị 
 
6. Các hình thức tài trợ khác: 
- In giới thiệu sản phẩm trong Kỷ yếu Hội nghị: 500 USD/trang 
- Gửi tờ rơi trong túi tài liệu Đại biểu: 500 USD/tờ 
- Đặt poster ở Hội nghị: 500 USD/chiếc 

Tài trợ gửi về tài khoản: 

Tên tài khoản: HOI PHAU THUAT THAN KINH VIET NAM  
Số tài khoản:  051.100.0466 988 
Tại Ngân hàng: VCB CN Sài Thành 

 
Thời hạn đăng ký tài trợ: ngày 31/8/2018 
 
Mọi liên lạc, trao đổi ý kiến và đăng ký tài trợ xin liên hệ với Ban tổ chức Hội nghị: 

BSCKI. Nguyễn Thanh Hiền 
Phó Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kiên Giang 
Địa chỉ: 46 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 
Điện thoại: 0918.397.968 
Email: drnguyenthanhhienkg@gmail.com  

Xin cảm ơn và kính chào trân trọng! 

ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ VNC 19 
CHỦ TỊCH HỘI PTTK VIỆT NAM 

 
 

PGS.TS. Võ Tấn Sơn 

CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ VNC 19 
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TỈNH KIÊN GIANG 

 
BSCKII. Phạm Minh Huệ 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA TÀI TRỢ HỘI NGHỊ 

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT THẦN KINH THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 

Tên công ty: …………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………Fax…………………………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………………….. 

Người liên hệ: ……………………………………………………………………………….. 

Xác nhận đăng ký tham gia Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh Thường niên lần thứ 19, tổ chức tại 
Tỉnh Kiên Giang với hình thức sau: (vui lòng đánh dấu x vào ô lựa chọn) 

1- Tài trợ Hội nghị    

  Tài trợ Bạch kim 

  Tài trợ Vàng                   

  Tài trợ Bạc       

  Tài trợ Đồng       

  Đồng tài trợ            

Số tiền: USD 30,000   

Số tiền: USD 15,000  

Số tiền: USD 10,000  

Số tiền: USD 5,000  

Số tiền: USD 3,000 

2- Tài trợ khác 

  Giới thiệu trên Kỷ yếu Hội nghị  

  Giới thiệu tờ rơi         

  Đặt standee tại Phòng hội nghị  

Tỷ giá: 1 USD = 23.000 VND 

Số tiền: USD 500/trang nội dung x.........trang 

Số tiền: USD 500/trang x.........trang 

Số tiền: USD 500/chiếc x.........chiếc  

 

3-  Thông tin chuyển khoản 

 
Tên tài khoản:  HOI PHAU THUAT THAN KINH VIET NAM  
Số tài khoản:  051.100.0466 988 
Tại Ngân hàng: VCB CN Sài Thành 

 

 
 
 
 

 
....................., ngày ...... tháng ...... năm 2018 

 
Đại diện Công ty tham gia 

 


