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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƢỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TP HỒ CHÍ MINH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22   tháng 1 năm 2018 

 

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ, HỖ TRỢ 
“NGÀY HỘI VIỆC LÀM SINH VIÊN VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP”  

TRƢỜNG  ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM NĂM 2018 

 10,000 – 15,000 sinh viên ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và sinh viên các khối ngành Kinh tế - Kỹ 

thuật – Tài chính, xuất nhập khẩu khu vực lân cận tham dự. 

 Cơ hội tiếp cận & tuyển dụng nguồn sinh viên chất lượng cao, đúng chuyên ngành. 

 Cơ hội quảng bá doanh nghiệp đến đông đảo sinh viên với chi phí  thấp. 

 Nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn diễn ra xuyên suốt chương trình. 

 

TT 
QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ, 

HỖ TRỢ 

CÁC MỨC TÀI TRỢ, THAM GIA GIAN HÀNG 

TÀI TRỢ 

KIM CƢƠNG 

(50,000,000đ) 

TÀI TRỢ 

VÀNG 

(40,000,000đ) 

TÀI TRỢ 

BẠC 

(30,000,000đ) 

TÀI TRỢ 

ĐỒNG 

(20,000,000đ) 

ĐỒNG TÀI 

TRỢ 

(10,000,000đ) 

GIAN HÀNG 

TUYỂN DỤNG 

(4,500,000đ) 

1 Miễn phí gian hàng tiêu chuẩn 

(mỗi gian có diện tích 3m x 3m; 

chiều cao 2,4 m) 

2 gian 1 gian 1 gian Không Không không 

2 Quảng cáo giới thiệu của đơn vị 

xuất hiện trong “Trang vàng các 

đơn vị tham gia, tài trợ, hỗ trợ, 

tuyển dụng Ngày hội”. 

2 trang 1 trang ½ trang Logo Logo Logo 

3 Được bố trí địa điểm riêng với đầy 

đủ trang, thiết bị cần thiết để tổ 

chức gặp gỡ, giao lưu với sinh 

viên tại Ngày hội 

Có Có không không không không 
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4 Được mời tham gia làm diễn giả 

tại giao lưu với sinh viên 
Có Có không không không không 

5 Tên + Logo đơn vị xuất hiện trên 

truyền thông báo giấy, online, 

truyền hình 

Có Có Có Có Có không 

6 Được in Logo trên backdrop sân 

khấu, Thư mời, banner, poster, 

banroll 

Có Có Có Có Có không 

7 Được đưa Logo + Tên đơn vị trên 

website + Fanpage của Trường ĐH 

GTVT TP.HCM 

Có Có Có Có Có Có  

8 Được BTC cảm ơn trong diễn văn 

khai mạc ngày hội và được mời 

đại diện lãnh đạo đơn vị nhận hoa, 

quà lưu niệm trong Lễ khai mạc 

Ngày hội 

Có Có Có Có Có không 

 

Ghi chú: Đối với các đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ miễn phí cho sinh viên (giới thiệu và tặngsản phẩm, trang thiết bị văn phòng phẩm, đồ 

ăn, nước uống với số lượng nhiều, …); Ban tổ chức Ngày hội sẽ làm việc cụ thể để mời đơn vị tham gia Ngày hội, đồng thời thực hiện một số 

công tác truyền thông, quảng bá đối với đơn vị. 

 

Mọi vấn đề có liên quan, Quý Đơn vị vui lòng liên hệ: 
 

Thường trực Ban tổ chức: Công ty Dịch vụ & Giáo dục AMILINK 

Email: dinhson1002@gmail.com 

Tel: 0908 662726 – Hotline: 0917781436 

Địa chỉ: 8A Lương Hữu Khánh, Quận 1, TPHCM 

      TM. BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI 
   TRƢỞNG BAN 

 

(đã ký) 

 

 

PGS.TS NGUYỄN VĂN THƢ  

mailto:dinhson1002@gmail.com

