
   

ĐỒNG HÀNH CÙNG TEXFUTURE 

Quý doanh nghiệp mong muốn đẩy mạnh nhận diện thương hiệu, thu hút nhiều lượt khách 

tham  quan  đến  gian  hàng   và   để  lại   ấn  tượng   đặc   biệt  với  khách  tham   quan   

tại TEXFUTURE 2023? 

Ban tổ chức đề xuất các gói tài trợ, cơ hội marketing và quảng bá với nhiều hình thức khác 

nhau, phù hợp với ngân sách và chiến lược marketing cụ thể của từng doanh nghiệp. Hãy 

tận dụng lợi thế của đơn vị tài trợ để nâng cao vị thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp 

khác tại triển lãm với các gói tài trợ: 
 

 

DANH VỊ TÀI TRỢ 

ĐỐI TÁC 

KIM CƯƠNG 

100.000.000 

ĐỐI TÁC 

VÀNG 

60.000.000 

ĐỐI TÁC 

BẠC 

40.000.000 

ĐỐI TÁC 

ĐỒNG 

20.000.000 

Hoạt động tại sự kiện 

Gian hàng triển lãm 

*chiết khấu 40% cho diện tích tăng thêm 
18m2 9m2 9m2 Không 

Báo cáo tham luận tại sự kiện, thời lượng 20 phút 2 bài 1 bài Không Không 

Được đặt pano quảng cáo (3mx2m) tại triển lãm √ √ Không Không 

Standee tại sự kiện (NTT tự chuẩn bị) 4 bộ 2 bộ 1 bộ 1 bộ 

Video/Clip của NTT được trình chiếu tại khu vực 

xu hướng. 
180 giây 120 giây 90 giây 60 giây 

Bàn B2B kết nối giao thương. 1 bàn 
 

1 bàn 

 

1 bàn 

 

1 bàn 

MC cảm ơn NTT tại sự kiện. √ √ √ √ 

Ưu tiên tham gia phỏng vấn báo đài √ √ Không Không 

Quyền lợi thương hiệu     

Logo trợ xuất hiện trên tất cả POSM, ấn phẩm 

truyền thông quảng bá của triển lãm. 

Lớn 

nhất 
Lớn Vừa Nhỏ 

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên 

website của sự kiện. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Các bài viết trên Social Media – Facebook có 
lồng 

ghép sự xuất hiện và hashtag NTT 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

E-newsletter thông tin giới thiệu NTT gửi cho 

khách hàng 

02 

E-newsletter 

01 

E-

newsletter 

Không Không 

Nhận báo cáo phân tích theo chuyên ngành 
 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Được đặt sản phẩm, sample tại thư viện vải 
VFDC 

- STS 

6 tháng 3 tháng 2 tháng 1 tháng 

Danh sách khách hàng liên quan 

(từ cấp quản lý trở lên) 
100 50 Không Không 

* Chi phí chưa bao gồm 10% thuế GTGT 

Thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ: 

- Ms. Thu An: (+84) 902 01 8008 – antrinhthu@vcci-hcm.org.vn 
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