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HỒ SƠ MỜI TÀI TRỢ
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Trung tâm hành Chính Đà Nẵng (Hội nghị Chính thức, Triển lãm, 
Giao thương)

Company tours: Hà Nội, Đà Nẵng, tp. Hồ Chí MinhChủ đề: 
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ĐƠN VỊ TỔ CHỨC, BẢO TRỢ  VÀ HỖ TRỢ

Đơn vị tổ chức: 
§ Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng

§ Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt 
Nam (VINASA)

§ Ủy ban Hợp tác CNTT Việt Nam-Nhật Bản 
(VJC)

Cơ quan Bảo trợ:
§ Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
§ Bộ Công Thương (MOIT)

Supporters:
§ Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO)
§ Trung tâm hợp tác ASIAN – Nhật Bản (AJC)
§ Hiệp hội Dịch vụ CNTT Nhật Bản (JISA)
§ Hiệp hội Hệ thống Thông tin và Điện tử Kansai (KEIS)
§ Hiệp hội An toàn mạng lưới Nhật Bản (JNSA)
§ Hiệp hội Nội dung số Okinawa (OADC)
§ Hiệp hội Phần mềm Máy tính Nhật Bản (CSAJ)
§ Hiệp hội Công nghiệp CNTT và Điện tử Nhật Bản (JEITA)
§ Hiệp hội Phần mềm nhúng Nhật Bản (JASA)*
§ Hiệp hội Công nghiệp Thông tin Tokyo  (IIT)*
§ Hiệp hội Đối tác tích hợp hệ thống Nhật Bản (JASIPA)



CÁC HOẠT ĐỘNG JAPAN ICT DAY

HỘI 
THẢO

Tọa đàm

Thuyết trình: 
Giới thiệu về sản

phẩm/giải pháp của
các DN Việt/Nhật

Giao
thương

Giao lưu
Golf

Tham quan
Thăm và làm việc

UBND TP Đà
Nẵng/Khu CVPM Đà
Nẵng, DN phần mềm

Triển lãm

Japan ICT Day là hoạt động xúc tiến hợp tác 
kinh doanh giữa doanh nghiệp CNTT Việt Nam 
và Nhật Bản do VINASA phối hợp cùng Ủy ban
Hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản (VJC).

Chương trình được tổ chức thường niên bắt 
đầu từ năm 2007 và là cầu nối hợp tác kinh tế 
giữa các doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản 
trong lĩnh vực IT trong suốt 12 năm qua. 

Chương trình được tổ chức với sự bảo trợ của 
các cơ quan Ban ngành, các tổ chức quốc tế… 
luôn thu hút được sự tham gia tích cực của 
cộng đồng doanh nghiệp CNTT hai nước.



THÀNH PHẦN THAM DỰ Các tổ chức, cơ quan
nhà nước

Hơn 300 Doanh
nghiệp CNTT 

Việt/Nhật

Các trung tâm đào
tạo CNTT, các trường

đại học

Hơn 80 đơn vị Báo chí
truyền thôngKỹ sư CNTT

Các cơ quan, tổ chức
xúc tiến thương mại
Việt Nam/Nhật Bản

Các hiệp hội, tổ chức
CNTT Việt Nam, 

Nhật Bản



LỢI ÍCH THAM GIA

1. Cơ hội tiếp xúc với các khách hàng/đối tác tiềm năng và tìm kiếm những mối quan hệ
kinh doanh mới

2. Cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với các Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND
Thành phố Đà Nẵng

3. Cơ hội có thêm khách hàng mới thông qua việc quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản
phẩm, dịch vụ và giải pháp tới các đối tác và khách hàng mục tiêu tại sự kiện

4. Cập nhật thông tin, xu hướng mới của ngành CNTT và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam-
Nhật Bản

5. Học hỏi kinh nghiệm, mang lại hiệu quả hợp tác kinh doanh

6. Nền tảng kết nối hợp tác mở rộng kinh doanh

7. Trải nghiệm, tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, Nhật Bản



Ngày 1: 
21/10

Ngày 2: 
22/10

Ngày 3: 
23/10

Ngày 4: 
24/10

Ngày 5: 
25/10

LỊCH TRÌNH

Thăm 
Doanh 
nghiệp 

CNTT tại 
Hà Nội

Ngày 
CNTT 

Nhật Bản 
2019

Hội nghị 
Thành phố 

Thông 
minh 2019

Thăm 
Doanh 
nghiệp 

CNTT tại 
Đà Nẵng

Thăm 
Doanh 
nghiệp 

CNTT tại 
Hồ Chí 
Minh

Đà NẵngHà Nội Hồ Chí Minh



NGÀY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬT BẢN 2019
Thời giam Chương trình

08.00 – 08:30 Đăng ký Đại biểu

08:30 – 09:00 • Phát biểu của Lãnh đạo VINASA/VJC, Đà Nẵng
• Phát biểu chào mừng của Bộ Thông tin và Truyền thông, ĐSQ Nhật Bản, JETRO, JISA, 

09:00 – 10:15
• Video ngành CNTT Việt Nam và hợp tác Việt-Nhật
• Phát biểu của Đại diện Đà Nẵng về các chính sách, chương trình thu hút đầu tư, ưu đãi cho DN
• Phát biểu của các DN Việt Nam, Nhật Bản

10:15 – 10:45 Giải lao/VIP Tour  thăm quan triển lãm Business Matching

10:45-12:00 Chuyên đề 1: Hợp tác CNTT Việt – Nhật trong xu hướng công nghệ mới n (AI, Blockchain, Big Data, IoT, …)

12:00-13:30 Ăn trưa
Phòng 1 Phòng 2

13:30-14:30 Chuyên đề 2: Phát triển nguồn nhân lực CNTT cho hợp tác CNTT Việt
Nam - Nhật Bản Giới thiệu sản phẩm/giải pháp của DN 

Việt Nam/Nhật Bản
14:30-15:30 Chuyên đề 3: Nâng cao hiệu quả trong gia công xuất khẩu phần mềm

15:30-15:45 Giải lao Business matching
15:45-18:00 Gặp gỡ giao thương giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật Business matching

18:30-21:00 • GALA DINNER
• Lễ Công bố và trao chứng nhận 50 DN CNTT Hàng đầu Việt Nam 2019



HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH 2019 - ĐÀ NẴNG

Thời gian Chương trình

08.30 – 10:00

Phiên Khai mạc 
-Giới thiệu đại biểu
-Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo VINASA,
-Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ TT&TT, Bộ Xây dưng, Bộ KHCN 
-Báo cáo của một Tập đoàn công nghệ về giải pháp Smart city (ASCN, WEGO; Google…)

10:00–10:30 Giải lao/Tham quan triển lãm

10:30-12:00

Chuyên đề 1: Điều hành Thành phố Thông minh   dựa 
trên phân tích dữ liệu (Data-Driven)
Nội dung dự kiến: Dữ liệu định hướng, thu thập và quản lý 
dữ liệu, dữ liệu mở, Lập kế hoạch quản lý thành phố dựa 
trên các số liệu cụ thể, Trung tâm điều hành

HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ
Nội dung: Mô hình, cách thức để xây dựng smart city, kinh 
nghiệm trên thế giới, PPP
Cách thức: Tọa đàm & Báo cáo chuyên sâu

12:00-13:30 Ăn trưa

13:30-17:30

Chuyên đề 2: Chính quyền số và 
Tài chính cho Smart City
Nội dung dự kiến: Chính quyền điện 
tử; Trung tâm điều hành tập trung; 
các dịch vụ hành chính công

Chuyên đề 3: Hạ tầng và Công nghệ 
cho Smart City
Nội dung dự kiến: Hạ tầng, nền tảng 
số: Công nghệ 5G, Nền tảng điện toán 
đám mây (Cloud platform), Internet 
vạn vât (IoT)…

Chuyên đề 4: Các ứng dụng Smart 
City
Nội dung dự kiến:
- Giao thông thông minh, Giáo dục 
thông minh, Y tế thông minh, Du lịch 
thông minh, Nông nghiệp thông minh, 
Năng lượng



LỢI ÍCH NHÀ TÀI TRỢ

Cơ hội tiếp cận đối tác
tiềm năng

Cơ hội xây dựng quảng
bá hình ảnh, thương

hiệu của Doanh nghiệp

Xây dựng, phát triển và
khẳng định uy tín, 

thương hiệu, củng cố
niềm tin, hợp tác lâu
dài với đối tác Nhật



DANH VỊ và MỨC TÀI TRỢ

(Chưa bao gồm VAT)

Nhà Tài trợ KIM CƯƠNG 15,000 USD

Nhà Tài trợ BẠCH KIM 12,000 USD

Nhà Tài trợ VÀNG 10,000 USD

Nhà Tài trợ BẠC 8,000 USD

Nhà Tài trợ ĐỒNG 6,000 USD

Đồng tài trợ 3,000 USD

Hỗ trợ 2,000 USD



CÁC GÓI TÀI TRỢ KHÁC

Ưu đãi dành cho Hội viên VINASA/VJC
Lưu ý: 
ü Giá chưa bao gồm VAT
ü Giảm 10% cho 2 gian hàng
ü Ưu đãi cho đơn vị đăng ký sớm trước 15/09/2019

Bài thuyết trình tại Phòng giới thiệu 
Sản phẩm/Giải pháp 3,000 USD

Bài thuyết trình tại Hội nghị thượng 
đỉnh Thành phố thông minh 3,500 USD

Tài trợ Quà tặng 2,500 USD

Gian hàng tiêu chuẩn (1 ngày) 2,000 USD

Gian hàng triển lãm trong 2 ngày 3,500 USD

Brochure nhà tài trợ trong túi tài liệu 500 USD



QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

STT QUYỀN LỢI Kim Cương Bạch Kim Vàng Bạc Đồng Đồng Tài 
trợ Hỗ trợ

I. Quyền lợi về sự hiện diện tại chương trình (1).

1 Có gian hàng trong khu vực triển lãm để
trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp

ü
Vị trí đẹp nhất ü ü Giảm 50% Giảm 35% Giảm 25% Giảm 15%

2
Có bài phát biểu tại phiên toàn thể ngày 
22/10 15� 10� 10’ - - - -

3
Được sắp xếp ngồi bàn VIP tại Lễ khai mạc, 
Phiên chính thức và các phiên Tọa đàm 
chuyên đề

ü ü ü ü ü - -

4 Video clip của NTT được trình chiếu ngay 
trước Hội thảo

ü,
Khoảng 5 phút

ü
Khoảng 5 phút - - - - -

5
Video clip của NTT được trình chiếu tại 
Đêm Gala Dinner/Tiệc chào mừng

ü,
Khoảng 5 phút

ü
Khoảng 5 phút

ü
Khoảng 3 phút - - - -

6
Được ban tổ chức nêu tên cám ơn trong bài 
phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn ü ü ü ü ü ü Yes

7
Có bài thuyết trình về Sản phẩm và dịch vụ 
ở Phòng Thuyết trình ü ü ü ü - - -



QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

STT QUYỀN LỢI Kim Cương Bạch Kim Vàng Bạc Đồng Đồng Tài 
trợ Hỗ trợ

II. Quyền lợi truyền thông

8 1 trang giới thiệu trong các tài liệu 
in ấn của chương trình ü ü ü ü ü ü ü

9 Giới thiệu nhà tài trợ trên trang chủ 
của sự kiện ü ü ü ü ü ü ü



QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

STT Quyền lợi Kim Cương Bạch Kim Vàng Bạc Đồng Đồng tài 
trợ Hỗ trợ

III. Quyền lợi về truyền thông trên các phương tiện

10

Đặt banner quảng cáo (dọc) liên kết với 
website của DN trong mục “Sự kiện 
ICT” trên báo điện tử Nhịp Sống Số tại 
địa chỉ www.nss.vn

Vị trí đẹp 
trong 2 tuần

Vị trí đẹp 
trong 1 tuần.

Vị trí cuối 
trang, trong 5 

ngày.

Vị trí cuối 
trang, trong 1 

ngày.
- -

11
Đăng bài PR trên website của VJC 
www.vjc.org.vn ü ü ü ü ü ü

12

Logo (liên kết với website của DN) trên 
trang chủ của Vinasa 
(www.vinasa.org.vn) trong thời gian diễn 
ra sự kiện.

ü ü ü ü ü ü ü

13
Logo (liên kết với website của DN) trên 
trang chủ của  
(www.vjc.org.vn/japanictday) trong thời 
gian diễn ra sự kiện.

ü ü ü ü ü ü ü

http://www.vjc.org.vn/
http://www.vinasa.org.vn/
http://www.vjc.org.vn/japanictday


QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

STT Quyền lợi Kim Cương Bạch Kim Vàng Bạc Đồng Đồng tài 
trợ Hỗ trợ

IV. Quyền lợi về Logo trong chương trình

14 Trang thông tin giới thiệu về NTT 
trong cuốn tài liệu của Diễn đàn ü ü ü ü ü ü

15

Logo NTT trên tất cả các tài liệu 
marketing: TCBC, giấy mời, túi tài 
liệu, chương trình, tài liệu khác của 
Diễn đàn

Cỡ to nhất, 
vị trí đẹp 

nhất

Cỡ to, vị trí 
đẹp

Cỡ to, vị trí 
đẹp ü ü ü

16 Logo NTT trên banners, standees..
Cỡ to nhất, 
vị trí đẹp 

nhất

Cỡ to, vị trí 
đẹp

Cỡ to, vị trí 
đẹp ü ü ü

17 Logo NTT xuất hiện trên phông chính 
của sự kiện tài trợ

Cỡ to nhất, 
vị trí đẹp 

nhất

Cỡ to, vị trí 
đẹp

Cỡ to, vị trí 
đẹp ü ü ü ü

18 Logo NTT xuất hiện trên phông chính 
của Hôi thảo

Cỡ to nhất, 
vị trí đẹp 

nhất

Cỡ to, vị trí 
đẹp

Cỡ to, vị trí 
đẹp ü ü ü ü

19 Logo NTT xuất hiện tại Gala dinner, 
tiệc chào mừng

Cỡ to nhất, 
vị trí đẹp 

nhất

Cỡ to, vị trí 
đẹp

Cỡ to, vị trí 
đẹp ü ü ü ü



QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

STT Quyền lợi Kim Cương Bạch Kim Vàng Bạc Đồng Đồng tài 
trợ Hỗ trợ

V. Quyền lợi tham gia các hoạt động giao lưu của sự kiện

20 Tham dự Gala Dinner vị trí ưu tiên. 2 người 2 người 2 người 2 người 2 người 1 người 1 người

21 Tham dự các chương trình giao lưu 
cả ngày, hội thảo, tiệc trưa 2 người 2 người 2 người 2 người 2 người 1 người 1 người

22 Được thu xếp các cuộc gặp với đối 
tác tiềm năng theo yêu cầu 2 người 2 người 2 người 2 người 2 người 2 người 2 người



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM/GIẢI PHÁP VÀ TRIỂN LÃM 

1. Phòng thuyết trình: DN có thể thuyết trình để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, giải pháp để tìm kiếm
đối tác

• Mỗi DN có 15-20 phút thuyết trình và 5 phút giải đáp câu hỏi QA

• Khán giả là các tổ chức, DN ứng dụng CNTT

• DN có thể gửi danh sách khách mời, Vinasa sẽ mời các DN tới tham dự nghe thuyết trình.

• Giao thương 1:1 sẽ được sắp xếp online trước sự kiện và có bàn matching tại sự kiện

2. Triển lãm: dành cho các DN muốn có gian hàng để trưng bày sản phẩm,dịch vụ, dự án, vv

• DN có thể trưng bày sản phẩm để đối tác dùng thử,kiểm định, vv.

• Vinasa sẽ phối hợp với các đơn vị truyền thông để quảng bá cho DN tham dự.



THAM QUAN DOANH NGHIỆP ở HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG, HỒ CHÍ MINH

• Tour thăm quan các doanh nghiệp về: 
– DN tích hợp hệ thống
– Phân phối sản phẩm/giải pháp
– Công nghệ mới:

• AI RPA Mobile apps
• Blockchain IoT AR, VR
• Big Data Cloud …

– DN phát triển dịch vụ: Giao thông, Y tế, Giáo dục, Telecom, Tài chính-Ngân hàng
• Lưu ý: VINASA sẽ hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc.

Công ty tự túc di chuyển và hậu cần khác.



LIÊN HỆ
Ms. Minh Thư
E: thuhm@vinasa.org.vn
Mobile/Viber/Whatsapp: +84 385 796 069

mailto:thuhm@vinasa.org.vn

