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Tài trợ Sundowners
Sự kiện trực tiếp

Sự kiện AusCham Sundowners là một trong những sự kiện kết nối hàng tháng phổ biến nhất tại Việt Nam, thường 
xuyên thu hút sự tham gia của đông đảo thành viên và đối tượng không phải thành viên tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, Việt Nam. Các sự kiện Sundowners được tổ chức từ 6:00 - 8:00 tối vào thứ Năm đầu tiên 
hàng tháng tại TP HCM và Đà Nẵng trong khi các sự kiện Sundowners tại Hà Nội sẽ được tổ chức vào thứ Năm thứ 
2 hàng tháng.

Vì Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận, các sự kiện như Sundowners thường được 
tài trợ bởi các doanh nghiệp và cá nhân để đảm bảo duy trì chi phí tổ chức sự kiện ở mức tối thiểu - Điều đó cũng 
có nghĩa là các nhà tài trợ có một nền tảng để giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm của họ.

Đồ uống ‒ Giảm giá 
đồ uống trong “Giờ 
đặc biệt” (Đồ uống bao 
gồm - nước, nước 
ngọt, nước trái cây, 
rượu Úc, bia, cocktail 
và rượu mạnh).

Dịch vụ ăn uống ‒ 
Bánh kèm đồ uống 
miễn phí (4-5 món) 
cho khách mời tham 
sự kiện.

Bố trí ‒ Bàn tiếp tân, 
chỗ ngồi, quầy bar 
phục vụ đồ uống, 
nhân viên phục vụ 
canape, nhạc nền nhẹ, 
máy chiếu và màn 
hình để thuyết trình 
(bao gồm cả “Địa 
điểm”) và hệ thống âm 
thanh có micrô để 
thông báo.

Cung cấp phần 
quà Vé vào cửa 
hoặc Phiếu rút 
thăm may mắn 
tại Sundowners 
với giá trị tối 
thiểu VND 
1.000.000/phần 
quà

Thành viên

Không phải thành viên

10.000.000VND

12.000.000VND 

4.000.000VND 

6.000.000VND 
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Logo doanh nghiệp sẽ được đặt trên 
tất cả các tài liệu quảng bá và được 
giới thiệu trên trang web & bản tin 
điện tử của Hiệp Hội Doanh Nghiệp 
Úc tại Việt Nam;

Một (01) áp phích điện tử hàng tuần 
miễn phí (700pxW x 480pxH) trước 
sự kiện;

Cập nhật bản tin điện tử hàng tuần 
về sự kiện Sundowners hàng tháng 
để giới thiệu logo của doanh nghiệp 
tài trợ;

Logo của doanh nghiệp sẽ được 
trưng bày trên phông và áp phích 
sự kiện Hiệp Hội Doanh Nghiệp 
Úc tại Việt Nam;
Logo doanh nghiệp được tích hợp 
trong bài thuyết trình của Hiệp Hội 
Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam;

Có thể trưng bày một (01) áp phích 
doanh nghiệp (do nhà tài trợ tổ chức) 
tại sự kiện;

Trưng bày tài liệu giới thiệu hoặc 
quảng bá (do nhà tài trợ tổ chức).

Một màn hình PowerPoint gồm tối 
đa 03 slide giới thiệu về doanh 
nghiệp tài trợ kèm logo của doanh 
nghiệp sẽ phát lặp đi lặp lại trong 
suốt sự kiện.

Quyền lợi

Doanh nghiệp và sản phẩm của nhà 
tài trợ sẽ được giới thiệu trong sự 
kiện Sundowners

Có (Ưu tiên) Không

Không Không

Có

CóCó

Không CóCóCó

Không CóCóCó

Có CóCóCó

Có CóKhôngCó

Không KhôngKhôngCó

Có
(1 bàn do Hiệp hội

Doanh nghiệp Úc tại
Việt Nam cung cấp)

KhôngCó
(Tại bàn tiếp tân

của sự kiện)

Có

Có CóCóCó

Có
(Tại bàn tiếp tân

của sự kiện)
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Nhà tài trợ được quyền giới thiệu 
ngắn gọn về doanh nghiệp và sản 
phẩm của họ.

Bán hàng - Số tiền thu được từ bán 
đồ uống (Giá “Giờ đặc biệt”) cho các 
các đối tượng tham dự sự kiện là 
Giám đốc Hiệp Hội Doanh Nghiệp 
Úc tại Việt Nam, Thành viên, Hội 
viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại 
Việt Nam và Bạn bè của họ sẽ được 
chuyển trực tiếp về “Địa điểm”.

Không KhôngCóKhông

Có
(2 phút)

KhôngKhôngCó
(2 phút)
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Câu hỏi về tài trợ  - Rebecca Morgan theo địa chỉ marketing@auschamvn.org  hoặc +84 (0) 28 7100 1909 Ext. 2
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