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THÔNG TIN THAM GIA 

GIAN HÀNG TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

1. Thời gian diễn ra hoạt động: 8h00 – 16h30 ngày 12/10/2022 (thứ 4) 

2. Địa điểm: Sảnh các tòa nhà của trường tại cơ sở Linh Trung, TP.Thủ Đức 

3. Hình thức: Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

4. Các hoạt động: 

A. Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm:  

- Giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Cựu Sinh viên 

đến sinh viên toàn trường, giao lưu, kết nối và tạo động lực cho các bạn sinh 

viên thông qua việc chia sẻ, trao đổi khi tham quan gian hàng. Bán các sản 

phẩm thương mại với mức giá ưu đãi cho sinh viên ĐHQT. 

- Các gian hàng có thể tổ chức các hoạt động, mini game tương tác với 

người tham gia ngày hội. 

Mỗi gian hàng trưng bày, bán sản phẩm được cung cấp: 

- Khu vực trưng bày: diện tích ngang 1.5m x dọc 1.5m được trang bị: 

+ 01 bàn: 1.2m + 2 ghế + Khăn trải bàn màu trắng 

+ 01 bảng tên gian hàng, 01 ổ điện 

+ 01 khung backdrop gian hàng (ngang 1.5m x cao 3m) 

+ 01 khung standee (ngang 0.6m x cao 1.6m) 

B. Các hoạt động trải nghiệm “mini workshop”: 

- Các đơn vị có thể đăng ký tổ chức 01 hoạt động tương tác, trải nghiệm tại 

chỗ đối với sản phẩm của mình theo hình thức tùy chọn (hướng dẫn làm sản phẩm, 

chia sẻ, giới thiệu, sử dụng…). BTC sẽ sắp xếp thời gian diễn ra các hoạt động 

luân phiên trong ngày, mỗi khung giờ chỉ 01 hoạt động tương tác tại vị trí gian 

hàng hoặc tại khu vực riêng cho “mini workshop”. 

- Thời lượng: 20-30 phút/hoạt động 
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- Yêu cầu: 

+ Hoạt động tương tác nhằm giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, không dành 

cho việc tuyển dụng; 

+ Hoạt động đảm bảo an toàn, nhân văn. 

+ Doanh nghiệp/Tổ chức tự chuẩn bị vật dụng để tổ chức các “mini 

workshop”. BTC có thể hỗ trợ CSVC thêm tùy theo yêu cầu (vd: bàn, ghế, âm 

thanh, điện,…). 

5. Đăng ký tham gia: Quý doanh nghiệp/Tổ chức vui lòng xem thông tin chi 

tiết về quyền lợi các gói tài trợ, đồng hành cùng ngày hội tại trang tiếp theo. 
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QUYỀN LỢI DOANH NGHIỆP THAM GIA TÀI TRỢ, ĐỒNG HÀNH 

Quyền lợi 

Nhà tài trợ 

Vàng 

Nhà tài trợ 

Bạc Doanh nghiệp 

đồng hành 
10,000,000đ 5,000,000đ 

Kích thước logo Nhà tài trợ 

trên các ấn phẩm truyền 

thông ngày hội 

Bằng logo đơn 

vị tổ chức 

Bằng ¾ logo 

đơn vị tổ chức 

Bằng 1/3 logo 

đơn vị tổ chức 

Logo, thông tin Nhà tài trợ 

xuất hiện trên ấn phẩm 

truyền thông trực tuyến 

(website, fanpage của Đoàn 

trường ĐHQT và Trung 

tâm ĐMST&CGCN) 

x x  

Logo nhà tài trợ xuất hiện 

trên banner, poster, standee 

trong khu vực tổ chức 

chương trình 

x x  

Thông tin Nhà tài trợ được 

đề cập trong thông cáo báo 

chí của chương trình 

x   

Giới thiệu thông tin nhà tài 

trợ trên website, fanpage 

chương trình 

02 bài riêng 01 bài riêng Giới thiệu chung 

Cung cấp miễn phí gian 

hàng tiêu chuẩn tại ngày hội 

02 gian hàng  

(vị trí theo yêu 

cầu của doanh 

nghiệp) 

01 gian hàng 

(vị trí do BTC 

quy định) 

01 gian hàng 

(vị trí do BTC 

quy định) 

Đươc giới thiệu đại điện 

Nhà tài trợ tham dự Lễ Khai 

mạc 

x x  
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Được mời đại diện Nhà tài 

trợ, đồng hành lên sân khấu 

nhận kỉ niệm chương và thư 

cảm ơn trong Lễ Khai mạc 

x x Nhận thư cảm ơn 

Đại diện Nhà tài trợ phát 

biểu trong Lễ khai mạc 
x   

Hỗ trợ đăng thông tin giới 

thiệu, tuyển dụng của 

Doanh nghiệp trên cổng 

thông tin kết nối nhà trường 

và Doanh nghiệp của 

trường ĐHQT 

www.iujobhub.com 

1 năm  6 tháng 1 tháng 

Hỗ trợ tổ chức hội thảo 

chuyên đề, buổi giao lưu 

nói chuyện chia sẻ với sinh 

viên trong năm học 

01 hội thảo 01 hội thảo  

Được mời ưu tiên tham gia 

các hoạt động do Đoàn 

trường ĐHQT, TT 

ĐMST&CGCN tổ chức 

x x x 

 

Quý doanh nghiệp vui lòng điền thông tin đăng ký tham dự Ngày hội tại: 

https://tinyurl.com/dangkyngayhoiDMSTIU-DN trước ngày 05/10/2022. 

Các thắc mắc về việc đăng ký tài trợ, đồng hành cùng ngày hội Quý 

Anh/Chị vui lòng liên hệ:  

ThS. Nguyễn Đăng Quang – Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng phòng Công 

tác Sinh viên (Số điện thoại: 0933 346 839 - Email: ndquang@hcmiu.edu.vn 

Trân trọng cảm ơn. 
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