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Logo xuất hiện trong Thư mời đại biểu 
tham dự sự kiện Vị trí thứ 
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Trình chiếu video giới thiệu nhà tài trợ 
trong Họp báo công bố và trong Hội thi

Có Có X X X

Standees và sản phẩm nhà tài trợ được 
trưng bày tại sân khấu sự kiện

Có X X X X

Standees nhà tài trợ được trưng bày tại 
khu vực nấu ăn

Có Có Có X X

Ban tổ chức ưu tiên giới thiệu phóng viên 
báo đài phỏng vấn thu hình nhà tài trợ 
trong sự kiện

Có Có X X X

Logo hoặc giới thiệu sản phẩm trên 
website Hiệp hội: pangasiusmap.com, 
vnpangasius.com, mekongfishmarket.com

Trang 
chủ 1 
năm 

9 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng

Bài viết về hoạt động nổi bật của đơn vị tài 
trợ trên trang tin điện tử của Hiệp hội

Có 1 bài X X X X

Logo và hàng mẫu sản phẩm (<10 kg), 
brochure của nhà tài trợ trưng bày tại gian 
hàng của Hiệp hội trong hội chợ quốc tế 
hoặc trong nước năm 2017 và 2018

Có Có Có X X

Đặt bàn trưng bày giới thiệu sản phẩm 
cho NTT đặt tại vị trí riêng, nổi bật của sự 
kiện (KT bàn: 0,6m x 1,2 m)

03 bàn 02 bàn 01 bàn X X

Ban tổ chức cảm ơn và Tặng Kỷ niệm 
chương Tôn vinh đóng góp vì sự nghiệp 
phát triển ngành hàng cá Tra Việt Nam

Có Có Có Có Có

Giám khảo cuộc thi nấu ăn Có X X X X

MEKONGCHEF

2017

ĐỒNG HÀNH
TÀI TRỢ SỰ KIỆN MEKONG CHEF 2017

VIETNAM PANGASIUS

ASSOCIATION



Phiếu đăng ký tài trợ

Tài trợ giải thưởng cho Hội thi Mekong Chef 2017

Tài trợ quà tặng cho đại biểu, Ban Giám khảo và đơn vị tham gia Hội thi

Tài trợ nguyên liệu cá tra, vật dụng nhà bếp/gia vị/vật dụng trang trí gia tăng giá trị cho sự kiện của các ngành 

hỗ trợ cho Hội thi

Quyền lợi Nhà tài trợ khác được tham khảo quyền lợi cho gói đồng tài trợ hoặc thương lượng quyền lợi với Hiệp hội.

Thời gian đăng ký tham gia tài trợ trước ngày 31/8/2017, để công tác truyền thông quảng bá nhà tài trợ 
được kịp thời và chu đáo.

Ÿ Sự kiện diễn ra ở Hội Chợ chuyên ngành thủy sản quốc tế lần đầu tiên diễn ra ở Cần Thơ trung tâm ĐBSCL với sự 
tổ chức chuyên nghiệp của đơn vị UBM

Ÿ Quy tụ khách quốc tế từ nhiều quốc gia thông qua Ban tổ chức chuyên nghiệp cấp quốc tế về tổ chức triển lãm.
Ÿ Góp phần xây dựng ngành hàng thủy sản Việt Nam lớn mạnh
Ÿ Tiếp cận nhiều khách hàng quan tâm đến DN và dịch vụ được trưng bày tại sự kiện
Ÿ Chi phí phù hợp khi cùng đồng hành với nhà tài trợ khác cùng mục tiêu phát triển ngành hàng thủy sản Việt Nam
Ÿ Đóng góp hoạt động cộng đồng tạo cơ hội cho nhân tài trẻ xây dựng và giới thiếu về hình ảnh sản phẩm - văn hóa 

ĐBSCL qua ẩm thực
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