HỘI LAO & BỆNH PHỔI VN
BỘ MÔN NỘI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ
MINH
BV Chợ Rẫy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày ……tháng ……năm
ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI NGHỊ UNG THƯ PHỔI
NGÀY 28/7/2018 TẠI TP HỒ CHÍ MINH
1. Tên Công ty/ Hãng Dược phẩm:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Người liên hệ:
Email:
2. Tham gia tài trợ: Hội Nghị và CME Chuyên đề: “CHẨN ĐOÁN VÀ CHỌN LỰA ĐIỀU
TRỊ HIỆU QUẢ UNG THƯ PHỔI”
Thời gian tổ chức: 28/7/2018.
Địa điểm tổ chức: BV Chợ rẫy
3. Hình thức đăng ký tham gia tài trợ:
❖  Tài trợ kim cương: 100. 000. 000 đ
❖  Tài trợ vàng: 80. 000. 000 đ
❖  Tài trợ Bạc: 60. 000. 000 đ
❖  Tài trợ đồng: 40. 000. 000 đ
❖ Tham gia hoạt động khác:
• Lunch symposium 40. 000. 000 VNĐ
• Báo cáo chuyên đề hay giới thiệu cty trong hội nghị (10’):
 20. 000. 000VND /1 báo cáo
Tên đề tài: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
• Đăng brochure giới thiệu dược phẩm:  15. 000. 000 VND/ tờ A4
• Đăng ký dựng quầy công ty:
 15. 000. 000 VND /quầy
• Thư mời hội nghị (500. 000đ/ đại biểu) . Số lượng: …. ….. thư
• In tài liệu hội nghị 
in name badge 
• Túi xách hội nghị 
in CD/USB nội dung hội nghị 
Quyền lợi của nhà tài trợ:
❖ Tài trợ kim cương: Được nhận miễn phí 100 thư mời tham dự hội nghị, miễn phí 2
brochure trong nội san và 2 quầy quảng cáo, ưu tiên chọn thời điểm báo cáo chuyên đề
hay giới thiệu công ty, ưu tiên được chọn in name badge, túi xách hội nghị, CD hội nghị,
logo cty trong hội trường. Cuốn nội san có brochure quảng cáo được đăng trên trang
web của Hội trong một năm.
❖ Tài trợ vàng: Được nhận miễn phí 80 thư mời tham dự hội nghị, miễn phí 1 brochure
trong nội san và 1 quầy quảng cáo, ưu tiên chọn thời điểm báo cáo chuyên đề hay giới
thiệu công ty, ưu tiên được chọn in name badge, túi xách hội nghị, CD hội nghị, logo cty
trong hội trường. Cuốn nội san có brochure quảng cáo được đăng trên trang web của
Hội trong một năm.
❖ Tài trợ Bạc: Được nhận miễn phí 60 thư mời tham dự hội nghị, miễn phí 1 brochure
trong nội san và 1 quầy quảng cáo, ưu tiên 3 chọn vị trí quảng cáo và ưu tiên 2 chọn
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thời điểm giới thiệu công ty / chuyên đề, in logo cty trong hội trường. Cuốn nội san có
brochure quảng cáo được đăng trên trang web của Hội trong một năm.
❖ Tài trợ đồng: Được nhận miễn phí 40 thư mời tham dự hội nghị, miễn phí 1 brochure
trong nội san và 1 quầy quảng cáo, in logo cty trong hội trường. Cuốn nội san có
brochure quảng cáo được đăng trên trang web của Hội trong một năm.
Bản đăng ký này là thỏa thuận chính thức giữa Công ty/ Hãng Dược phẩm và Ban tổ chức được hai bên ký xác nhận chậm nhất là đến ngày 21/7/2018 và bắt đầu có hiệu lực từ
ngày ký.
Văn bản này được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực
hiện.
ĐẠI DIỆN CÔNG TY DƯỢC PHẨM
ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC

PGS TS BS TRẦN VĂN NGỌC
Thông tin liên hệ với BTC:
• PGS TS Trần Văn Ngọc, ĐT: 0903742939; email: tranvanngocdhyd@yahoo.com
• TS BS Lê Thượng Vũ, ĐT: 0913741140, email: lethuongvu@ump.edu.vn
• Thư ký Nguyễn Thị Cẫm Hồng, ĐT: 0983761308; email: duythoa@gmail.com
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