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Kính gửi: Quý khách hàng, đối tác,

Tiếp nối thành công của bốn kỳ hội nghị GEOTEC HANOI, Công ty cổ phần FECON kết hợp 
với Hội cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE), Hội Địa kỹ thuật Nhật Bản 
(JGS), Trường đại học Thủy Lợi (TLU) và Viện dầu khí Việt Nam (VPI) tổ chức Hội nghị quốc 
tế lần thứ năm GEOTEC HANOI 2023 – Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững. Hội 
nghị lần này vinh dự nhận được sự bảo trợ của các đơn vị uy tín hàng đầu trên thế giới là Hội 
cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình thế giới (ISSMGE) và Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật 
Bản (JICA).

Với mong muốn tổ chức thành công một Hội nghị quốc tế có chất lượng cao, quy tụ các nhà 
khoa học, kỹ sư, doanh nghiệp hàng đầu thế giới và Việt Nam để trao đổi, chia sẻ kiến thức, 
kinh nghiệm về lĩnh vực địa kỹ thuật, xây dựng và các công nghệ tiên tiến liên quan, công ty 
Cổ phần FECON trân trọng kính mời Quý Cơ quan, doanh nghiệp tham gia tài trợ cho Hội thảo 
quốc tế GEOTEC HANOI 2023, được tổ chức vào ngày 14-15 tháng 12 năm 2023 tại Trung 
tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Chúng tôi cam kết GEOTEC HANOI 2023 là cơ hội tốt nhất để Quý cơ quan, doanh nghiệp 
quảng bá thương hiệu, trưng bày các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ trong lĩnh vực địa kỹ 
thuật, xây dựng và các lĩnh vực liên quan tới khách hàng, đối tác tiềm năng trong nước và 
quốc tế. Đồng thời, đây cũng là dịp để thể hiện sự quan tâm, hiện diện và cam kết của Quý 
cơ quan, doanh nghiệp với sự phát triển của ngành địa kỹ thuật, xây dựng tại Việt Nam.

Thứ hạng nhà tài trợ như sau:

Nếu Quý Cơ quan, doanh nghiệp quan tâm đến cơ hội này, vui lòng xem chi tiết các quyền 
lợi dành cho Nhà tài trợ và mẫu đăng ký được gửi cùng thư mời này hoặc tại địa chỉ website 
https://geotechn.vn. 

Vui lòng liên hệ sớm với Ban tổ chức để chúng tôi hân hạnh được phục vụ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quý Cơ quan! 

Phạm Việt Khoa
Trưởng ban tổ chức

THƯ MỜI TÀI TRỢ

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG 13.200 USD (bao gồm VAT)

TÀI TRỢ VÀNG 7.950 USD (bao gồm VAT)

TÀI TRỢ BẠC 4.950 USD (bao gồm VAT)

TÀI TRỢ ĐỒNG 3.300 USD (bao gồm VAT)

TÀI TRỢ HỖ TRỢ 1.650 USD (bao gồm VAT)



STTSTT QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢQUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

1 Nhà tài trợ được cung cấp gian hàng triển lãm trị giá 2.640 USD (bao gồm VAT)/ gian hàng 
và được hưởng đầy đủ quyền lợi của đơn vị triển lãm. 02 01 - - -

2 Nhà tài trợ nhận được thư mời tham gia hội nghị trị giá 350 USD/ khách mời. 04 02 02 02 02

3 Nhà tài trợ được phát biểu tối đa 05 phút trong hội nghị. • - - - -

4 Nhà tài trợ được mời tham dự chuyến tham quan trước và sau hội nghị, có cơ hội gặp gỡ  
và trao đổi với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực địa kỹ thuật và xây dựng. • • - - -

5 TVC quảng cáo (thời lượng tới 30 giây) của nhà tài trợ được trình chiếu thường xuyên trên 
màn hình trong suốt thời gian đón tiếp trước lễ khai mạc  và trong tiệc bế mạc hội nghị. • • - - -

6 Logo của nhà tài trợ được in tại sảnh trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội trước và  
trong suốt thời gian hội nghị. • • • - -

7 TVC quảng cáo (thời lượng tới 30 giây) của nhà tài trợ được trình chiếu thường xuyên  
trên màn hình trong suốt thời gian nghỉ giải lao và ăn trưa tại hội nghị. • • • - -

8 TVC quảng cáo (thời lượng tới 30 giây) của nhà tài trợ được trình chiếu thường xuyên  
trên các màn hình trong không gian triển lãm để thu hút sự chú ý của khách tham dự • • • • -

9 Nhà tài trợ được tham gia các cuộc gặp gỡ với các giáo sư, báo cáo viên, các chuyên gia 
đầu ngành để tìm kiếm cơ hội hợp tác và tư vấn kỹ thuật song phương. • • • • -

10 Logo của nhà tài trợ sẽ được xuất hiện trang trọng trên phông nền chương trình họp báo 
của Hội nghị GEOTEC HANOI 2023 với sự tham dự của các tờ báo và tạp chí lớn. • • • • -

11 Logo của nhà tài trợ sẽ được in trong 1000 tuyển tập báo cáo phát cho khách tham dự,  
các chuyên gia trong nước và nước ngoài và các công ty xây dựng như một tài liệu  
tham khảo về Địa kỹ thuật.

• • • • -

12 Nhà tài trợ được mời tham dự tiệc bế mạc, có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia 
hàng đầu trong lĩnh vực Địa kỹ thuật. • • • • •

13 Logo của nhà tài trợ được in ấn trên các ấn phẩm truyền thông của hội nghị. • • • • •

14 Logo của nhà tài trợ được in trên băng rôn quảng cáo tại 5 trường đại học chuyên ngành  
và các tổ chức hỗ trợ khác trong suốt 01 tháng trước ngày diễn ra hội nghị. • • • • •

15 Logo của nhà tài trợ được in trên phông nền tại hội trường chính của hội nghị, trên áp phích 
đặt trong các phòng hội nghị, các cổng chào trong suốt thời gian hội nghị. • • • • •

16 Nhà tài trợ được xướng tên và nhận kỷ niệm chương của hội nghị. • • • • •

17 Tài liệu về sản phẩm và dịch vụ của nhà tài trợ được đặt ở địa điểm thuận tiện để cung cấp 
cho khách tham dự hội nghị. • • • • •

18 Thông tin về sản phẩm và dịch vụ của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trong các cuộc họp giữa ban 
tổ chức và các đối tác trong ngoài nước liên quan đến việc tổ chức hội nghị. • • • • •

19 Nhà tài trợ sẽ có 1 trang giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của mình trên website của  
hội nghị https://geotechn.vn. • • • • •

20 Tên và logo của nhà tài trợ được xuất hiện và giới thiệu trong danh sách các nhà tài trợ trên 
website chính thức của hội nghị https://geotechn.vn và được liên kết đến website của nhà 
tài trợ.

• • • • •
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRUYỀN THÔNG CỦA GEOTEC HANOI DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ

Ghi chú: Thiết kế này mang tính tham khảo, sẽ có thể có điều chỉnh khi xin phép các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin tại Việt Nam.


