
 
 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2022 

 
THƯ NGỎ TÀI TRỢ HỘI NGHỊ 

 
 

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY. 
 

Thay mặt cho Ban Tổ chức Hội nghị, xin ghi nhận và chân thành cám ơn Quý Đơn vị - 
Công ty Nha khoa đã cùng đồng hành, đóng góp trong việc xây dựng, phát triển ngành Răng 
Hàm Mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm vừa qua. 

Được sự đồng ý của UBND TP. Hồ Chí Minh và Bộ Y tế, Bệnh viện Răng Hàm Mặt 
TP.HCM và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM là đồng trưởng Ban Tổ chức, 
phối hợp cùng Khoa Răng hàm Mặt - Đại học Y Dược TP.HCM, Hội Răng Hàm Mặt 
TP.HCM, Hội Cấy Ghép Răng TP.HCM, Hội Chỉnh Nha TP.HCM tổ chức Hội nghị: 

“HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ RĂNG HÀM MẶT 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 1”  - HIDEC 2022 

Chủ đề: TỐI ƯU HÓA THỰC HÀNH NHA KHOA TRONG THỜI KỲ MỚI 

Địa điểm: TRUNG TÂM YẾN TIỆC VÀ HỘI NGHỊ ADORA – CENTER  

      431 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. 

Thời gian: từ ngày 11/11/2022 đến ngày 13/11/2022 

Số lượng: khoảng 2000 hội thảo viên 

Tại Hội nghị HIDEC – 2022 sẽ có khoảng hơn 300 gian hàng triển lãm - giới thiệu các 
vật liệu, sản phẩm và kỹ thuật mới trong Nha khoa hiện đại. 

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời Quý Đơn vị - Công ty Nha khoa ủng hộ tài trợ 
và tham dự triển lãm trong hội nghị này, thông tin chi tiết như sau: 

HẠN MỨC  TÀI TRỢ VÀ QUYỀN LỢI: 

1. Tài trợ chính (Kim Cương) tài trợ chính chi phí Hội nghị: 1.000.000.000 đồng 
(một tỷ đồng) 

• Được tặng 8 gian hàng. Ưu tiên chọn vị trí 

• Được quyền tự dựng gian hàng 

• Được tổ chức hội thảo bàn tròn ngay tại khu vực triển lãm của mình (không dùng loa) 

• Quảng cáo 1/2 trang A4 trong Brochure giới thiệu Hội nghị. 
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• Quảng cáo 1 trang bìa (màu, khổ A4) trên Handbook HIDEC 2022. 

• Logo được thể hiện trên tờ chương trình, Backdrop, banner, name-bagde và website 

của HIDEC cho đến kỳ hội nghị năm tới 

• Video clip 90’’ (chiếu vào giờ giải lao, nghỉ trưa trong khu triển lãm) 

• 04 thẻ “NHÀ TÀI TRỢ” (vào các hội trường)  

• Nhận Trophy cảm ơn của BTC 

• 04 phiếu mời tham dự Gala Dinner 

• Mỗi 01 gian hàng nhận 01 phiếu ăn trưa  

2. TÀI TRỢ BẠCH KIM: 800.000.000 đồng (số lượng đơn vị: 02) 

• Được tặng 6 gian hàng. Ưu tiên chọn vị trí sau tài trợ kim cương 

• Được quyền tự dựng gian hàng 

• Được tổ chức hội thảo bàn tròn ngay tại khu vực triển lãm của mình (không dùng loa) 

• Quảng cáo 1/4 trang A4 trong Brochure giới thiệu Hội nghị. 

• Quảng cáo 1/2 trang bìa (màu, khổ A4) trên Handbook HIDEC 2022. 

• Logo được thể hiện trên tờ chương trình, Backdrop, banner, name-bagde và website 

của HIDEC cho đến kỳ hội nghị năm tới 

• Video clip 60” (giờ giải lao, nghỉ trưa, trong khu triển lãm) 

• 03 thẻ “NHÀ TÀI TRỢ” (vào các hội trường) 

• Nhận Trophy cảm ơn của BTC 

• 03 phiếu mời tham dự Gala Dinner 

• Mỗi 01 gian hàng nhận 01 phiếu ăn trưa  

3. TÀI TRỢ VÀNG: 500.000.000 Đồng (số lượng đơn vị: 04) 

• Được tặng 04 gian hàng. Ưu tiên chọn vị trí sau tài trợ Kim cương, Bạch kim 

• Được quyền tự dựng gian hàng 

• Được tổ chức hội thảo bàn tròn ngay tại khu vực triển lãm của mình 

• Quảng cáo 1 trang ruột (màu, khổ A4) trên Handbook HIDEC 2022. 

• Logo được thể hiện trên brochure giới thiệu hội nghị, tờ chương trình, Backdrop, 

banner, name-bagde và website của HIDEC cho đến kỳ hội nghị năm tới 

• Video clip 45” (chiếu giờ giải lao, nghỉ trưa, trong khu triển lãm) 

• 02 thẻ “NHÀ TÀI TRỢ” (vào các hội trường) 

• Nhận Trophy cảm ơn của BTC 



 
 

• 02 phiếu mời tham dự Gala Dinner 

• Mỗi 01 gian hàng nhận 01 phiếu ăn trưa  

4. TÀI TRỢ BẠC: 300.000.000 Đồng (không giới hạn)  

• Được tặng 2 gian hàng. Ưu tiên chọn vị trí sau tài trợ Kim cương, bạch kim, vàng 

• Được quyền tự dựng gian hàng 

• Quảng cáo 1/2 trang ruột (màu, khổ A4) trên Handbook HIDEC 2022. 

• Logo được thể hiện trên brochure giới thiệu hội nghị, tờ chương trình, Backdrop, 

banner, name-bagde và website của HIDEC cho đến kỳ hội nghị năm tới 

• Video clip 30” (chiếu giờ giải lao, nghỉ trưa, trong khu triển lãm) 

• 01 thẻ “NHÀ TÀI TRỢ” (vào các hội trường) 

• Nhận Trophy cảm ơn của BTC 

• 01 phiếu tham dự Gala dinner 

• Mỗi 01 gian hàng nhận 01 phiếu ăn trưa  

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CHO NHÀ TÀI TRỢ: 

• Công ty tài trợ hoặc tham gia triển lãm có thể mua thêm gian hàng không hạn chế 

• Chọn vị trí theo thứ tự ưu tiên: Tài trợ Kim cương -> Bạch kim à Vàng à Bạc à 
Mua gian hàng. Cùng một mức tài trợ thì số gian hàng mua càng nhiều sẽ ưu tiên hơn. 
Cùng số lượng gian hàng: Ai đăng ký trước ưu tiên hơn (đóng tiền cọc). 

• Có thể đăng ký Báo cáo viên (BCV) 90’, hands-on. Nếu BCV được chọn, BTC sẽ tặng 
thêm gian hàng cho công ty và tùy theo sức ảnh hưởng của BCV, BTC sẽ quyết định 
số lượng gian hàng được tặng thêm.  

• Công ty đăng ký BCV, Hands-on phải gửi tên đề tài, tóm tắt nội dung và lý lịch khoa 
học của BCV cho Ban Khoa học trước ngày 20/06/2022. Ngày 30/06/2022 ban Khoa 
học hội nghị sẽ trả lời cho quý công ty về kết quả chọn BCV, hands-on. 

• Công ty thực hiện hands-on phải trả phí hội trường. Công ty quy định phí tham dự, ban 
tổ chức thu tiền và giao lại cho công ty.  

THAM GIA TRIỂN LÃM:   

• Triển lãm 2 ngày (12-13/11/2022) 
• 3 loại gian hàng: 

A: 45 triệu 
B: 40 triệu 
C: 35 triệu 



 
 

• Mỗi 02 gian hàng nhận 1 phiếu mời tham dự Gala Dinner (mỗi phiếu trị giá 1.500.000 

đồng ++) 

• Mỗi 01 gian hàng nhận 01 phiếu ăn trưa (mỗi phiếu trị giá 850.000 đồng ++) 

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng Ban Tổ chức Hội nghị: 

� BS. Hồ Hữu Tiến, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Răng Hàm Mặt 
Trung ương TP.HCM - ĐT: 0986054086 

� BS. Dương Minh Tùng, Trưởng Phòng Chỉ Đạo Tuyến - Bệnh viện Răng Hàm Mặt 
TP.HCM - ĐT: 0903010202         

Trân trọng./. 

 
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

GIÁM ĐỐC 
 

(đã ký) 
 
 

ThS.BSCKII. Nguyễn Đức Minh 

BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT  
TRUNG ƯƠNG TP.HCM 

GIÁM ĐỐC 
 

(đã ký) 
 
 

ThS.BSCKII. Lê Trung Chánh 
 


