


Năm nay, CCIFV sẽ kỷ niệm lễ Quốc khánh Pháp, ngày 14 tháng 7, tại

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội.

Hãy tham gia và tận hưởng sự kiện độc đáo này, nơi sẽ quy tụ đông đảo

cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam và bạn bè quốc tế.

[Số lượng khách dự kiến: 400]

-----

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 14/07 từ 19h-00h

Quầy bar - Ẩm thực được chế biến bởi những đầu bếp tài hoa của Khách sạn 5* 

Metropole

Âm nhạc, DJ, Giải trí 

Không gian Pháp trong lòng Hà Nội

+ Giá vé ưu đãi trước ngày 10/7: 690.000 đồng (Bao gồm đồ uống không giới hạn

trong vòng 3h và 2 phiếu ẩm thực)

+ Giá vé sau ngày 10/07: 790.000 đồng (Bao gồm đồ uống không giới hạn trong

vòng 3h và 2 phiếu ẩm thực)

QUỐC KHÁNH PHÁP 2020



Được thành lập vào năm 1998 với 58 thành viên, Phòng Thương mại và Công nghiệp

Pháp tại Việt Nam (CCIFV) hiện nay là một trong những phòng thương mại châu Âu lớn

nhất tại Việt Nam.

CCIFV là một hiệp hội doanh nghiệp dành cho : các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty

đa quốc gia, cá nhân, tổ chức…

CCIFV là tổ chức thuộc mạng lưới toàn cầu bao gồm 124 phòng Thương mại và Công

nghiệp Pháp trên khắp 93 quốc gia. Với mạng lưới bao gồm hơn 250 công ty thành

viên, vai trò của CCIFV là cung cấp một nền tảng để kết nối, quảng bá và hỗ trợ:

+ Các doanh nghiệp Pháp muốn thành lập, hoạt động và phát triển tại Việt Nam

+ Các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn tiếp cận thị trường Pháp

QUẢNG BÁ – KẾT NỐI – HỖ TRỢ



Sự kiện này sẽ được chia sẻ trên nhiều phương tiện truyền thông khác 

nhau:

INTERNET

Trang web CCIFV (hơn 4.000 lượt truy cập hàng tháng)

Mạng xã hội CCIFV (Facebook, LinkedIn & Twitter)

Trang web và mạng xã hội của các đối tác

CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG KHÁC

Tờ rơi & áp phích

Gửi thư điện tử tới hơn 5.000 liên hệ của CCIFV

Bản tin CCIFV (+ 3.000 người đọc)

Áp phích và phông nền quảng cáo

BÁO CHÍ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

CÁC KÊNH QUẢNG BÁ SỰ KIỆN



TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA CCIFV

• Quảng bá sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp thông qua các sự kiện

được tổ chức bởi CCIFV

• Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp thông qua việc gặp gỡ và trao

đổi với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế

• Mời đội ngũ nhân viên, đối tác cũng như khách hàng đến những sự kiện

hay bữa tiệc đặc biệt được tổ chức bởi CCIFV

Vì sao nên tài trợ sự kiện này ? 



VÀNG BẠC ĐỒNG Hiện Vật

Đơn vị (Việt Nam đồng) 25,000,000 15,000,000 8,000,000

Dành cho

phần bốc

thăm trúng

thưởng

Logo

Kích cỡ LỚN TRUNG BÌNH NHỎ TRUNG BÌNH

Tờ rơi, áp phích Có Có Không Không

Vé vào cửa Có Không Không Không

Phông nền suwk kiện Có Có Có Có

Gửi lời cảm ơn trong bài phát

biểu
Có Có Có Có

Xuất hiện trên Video tóm tắt của

sự kiện
Có Có Có Có

Giá trị Voucher quảng cáo trên

trang web và các ấn phẩm của

CCIFV (Đơn vị : Việt Nam đồng)

2,000,000 1,500,000 1,000,000 Không

Vé vào cửa (bao gồm) 3 2 1 1

Ưu đãi dành cho nhà tài trợ



Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào : 

Sophie Mermaz
Sophie.mermaz@ccifv.org

Tram Anh Le
Tramanh.le@ccifv.org

Liên hệ


