
QUYỀN LỢI

6x3m 6x3m 3x3m

Premium Deluxe Regular

50 triệu �ồng 25 triệu �ồng

Bài viết 150 từ với
3 hình ảnh

Bài viết 100 từ với
2 hình ảnh

Bài viết 50 từ với
1 hình ảnh

Gian hàng triển lãm (miễn phí dàn dựng)

Logo và đường dẫn trên website DevDay.org

Logo trên video sự kiện

Bài viết trên fan page DevDay

Logo trên thư mời sự kiện

Vé mời tiệc VIP warm-up trước sự kiện

Được ghi nhận trên thông cáo báo chí sự kiện

Được nhắc đến trong lời cảm ơn tại lễ khai mạc

Đặt standee tại sảnh chính và tiệc tổng kết

Ưu tiên tham gia trình bày tại hội thảo

Được chia sẻ dữ liệu người tham dự

Bài phát biểu ngắn 5 phút tại lễ khai mạc

Được giới thiệu tham gia phỏng vấn với báo chí

4 2 1

TÀI TRỢ
BẠCH KIM

TÀI TRỢ
BẠC

TÀI TRỢ
VÀNG

100 triệu �ồng

Logo trên các ấn phẩm sự kiện: In ấn 
(Backdrop, Banner, Standee, sổ tay sự kiện) 
trực tuyến (newsletter, mạng xã hội, màn 
hình sân khấu)

Sự kiện công nghệ lớn nhất của năm tại Đà Nẵng sắp quay trở lại vào tháng 4/2017. Hàng năm, các 

kỹ sư phần mềm và sinh viên chuyên ngành CNTT tại Đà Nẵng và các khu vực lân cận quy tụ tại thành 

phố biển xinh đẹp để cùng học hỏi, trao đổi các kiến thức về công nghệ. Tham gia tài trợ cho sự kiện 

DevDay Đà Nẵng 2017, bạn sẽ được gì?

Cơ hội tiếp cận hơn 1000 đối tượng mục tiêu là các sinh viên, kỹ sư phần mềm đến dự và 

tham gia vào các hoạt động khác nhau của sự kiện, trong đó có tham quan các gian hàng triển 

lãm.

Thành phần tham dự sự kiện đa dạng từ các chuyên gia, nhà quản lý, kỹ sư phần mềm và 

sinh viên chuyên ngành CNTT. Vì vậy thương hiệu và hình ảnh của bạn sẽ được chuyển tải và 

ghi nhận bởi các thành phần đa dạng này.

Điểm mới của DevDay 2017 về trưng bày các thành tựu nghiên cứu, kinh doanh và khởi 

nghiệp là cơ hội hình thành các mối quan hệ đối tác tiềm năng mới, nâng cao khả năng tiếp cận 

cho sản phẩm, dịch vụ của bạn.

Sự kiện được biết đến và quảng bá rộng rãi trên nhiều kênh truyền thông khác nhau (online và 

offline). Tên tuổi của các nhà tài trợ vì thế sẽ được tôn vinh và công nhận rộng rãi thông qua các 

phương tiện này.

Khoảng 60% người tham dự là sinh viên CNTT đang tìm kiếm và sẵn sàng chào đón các cơ hội 

nghề nghiệp phù hợp. Đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và 

nguồn lực trong khâu tuyển dụng.

DevDay 2017 đem đến nhiều hoạt động thú vị trong suốt ngày diễn ra sự kiện. Chúng tôi rất hân hạnh 

được chào đón các nhà tài trợ đến với sự kiện, mang giá trị và hình ảnh thương hiệu của mình tiếp 

cận với công chúng thông qua các gói tài trợ với những quyền lợi hấp dẫn sau:

•

•

•

•

•

* Quyền lợi của các nhà tài trợ hạng mục có thể khác nhau tùy vào giá trị hạng mục được tài trợ. Dựa trên giá trị này, nhà tài trợ có thể lựa chọn 

nâng cấp gói tài trợ lên Hạng Bạch kim, Vàng hoặc Bạc

** Đối với “Góc nghiên cứu khoa học” tại khu vực triển lãm: Với gói tài trợ 2 triệu đồng cho mỗi bàn trưng bày, nhà tài trợ sẽ được ghi nhận và đặt 

logo của mình tại khu vực này. Chúng tôi chào đón các nhà tài trợ quan tâm đến sự phát triển của khoa học và giáo dục tham gia tài trợ cho hạng 

mục này.
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Các nhà tài trợ hạng mục khác*- Vui lòng liên hệ �iều phối viên sự kiện �ể trao �ổi chi tiết:

•

•

•

•

Tài trợ hệ thống wifi

Tài trợ vận chuyển

Tài trợ tiệc đêm tổng kết

Tài trợ “Góc nghiên cứu khoa học”**…

Tài trợ tiệc VIP warm-up trước sự kiện

Tài trợ thức ăn, đồ uống

Đối tác truyền thông

Tài trợ quà tặng sự kiện

•

•

•

•


