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QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TÀI TRỢ 

I. QUYỀN LỢI: 

 

STT Quyền lợi 

Nhà tài trợ 

Kim cương 

50 triệu 

Nhà tài trợ 

Vàng 

30 triệu 

Nhà tài trợ 

Bạc 

20 triệu 

Nhà tài trợ 

Đồng 

10 triệu 

1.  
Tên, logo thương hiệu của nhà tài trợ xuất hiện trên các ấn 

phẩm truyền thông chính thức của Hội thảo. 
√ √ √ √ 

2.  
Được trưng bày quảng cáo, giới thiệu thông tin doanh nghiệp ở 

khu vực diễn ra Hội thảo (BTC bố trí sẵn bàn, ghế). 
√ √ √  

3.  Brochure 

Được gửi 3-5 trang brochure quảng cáo trong tài 

liệu cho Đại biểu. 
√    

Được gửi 2 trang brochure quảng cáo trong tài liệu 

cho Đại biểu. 
 √   

4.  

Trong 

chương 

trình Hội 

thảo: 

 

Nhận được lời cảm ơn trân trọng trong phần giới 

thiệu của MC. 
√ √ √ √ 

Nhà tài trợ được mời giao lưu, phát biểu trong 

chương trình vinh danh nhà tài trợ ở Gala Dinner. 
√    

Nhận giấy chứng nhận và lời cảm ơn từ BTC. √ √ √ √ 
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II. TRÁCH NHIỆM 

1. Trường hợp đóng góp bằng hiện kim 

Nhà tài trợ gửi phiếu đăng ký tài trợ và tiền tài trợ vào tài khoản của Trường Đại học Trà Vinh trước ngày 10 tháng 03 năm 

2023 theo địa chỉ: 

Trường Đại học Trà Vinh 

126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Điện thoại: (+84) - 294 3855 246 (Ext: 144)  

● Tài khoản ngân hàng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

● Số tài khoản: 0741000876501 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Trà Vinh - Swift code: BFTVVNVX 

2. Trường hợp đóng góp bằng hiện vật 

Nhà tài trợ gửi phiếu đăng ký tài trợ và hiện vật đến Trường Đại học Trà Vinh trước ngày 10 tháng 03 năm 2023 theo địa chỉ: 

Trường Đại học Trà Vinh 

126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Điện thoại: (+84) - 294 3855 246 (Ext: 144)  

Trường hợp khác: Xin vui lòng liên hệ Thường trực Tiểu ban Vận động để sắp xếp. 

LIÊN HỆ TÀI TRỢ: TS. Chung Tiểu Thúy – Thường trực Tiểu ban Vận động -  Tel: +84 942011918 -  Email: 

thuychung@tvu.edu.vn 

mailto:thuychung@tvu.edu.vn

