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THÔNG BÁO VỀ TÀI TRỢ VÀ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TẠI                              

HỘI NGHỊ KHOA HỌC DƯỢC HỌC ĐÔNG DƯƠNG LẦN THỨ VIII 

(PHARMA INDOCHINA VIII) 
 

 

“DƯỢC KHOA ASEAN – HỘI NHẬP ĐỂ PHÁT TRIỂN” 
 

 

Địa điểm tổ chức:  Khách sạn Lotte Legend, số 2A – 4A, Đường Tôn Đức Thắng,                       

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Thời gian:    4 – 5 tháng 12 năm 2013 

Đơn vị tổ chức:   Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh  

Đồng tổ chức:     Trường Đại học Dược Hà Nội 

Đại học Mahidol, Thái Lan 

Đại học Kebangsaan Malaysia, Malaysia 
 

            Dưới sự bảo trợ của Bộ Y tế Việt Nam 

 Hội nghị đã nhận được lời đồng ý tham dự và báo cáo Khoa học của các nhà Khoa học chuyên 

ngành nổi tiếng của các trường đại học: Leopol-Franzens University of Innsbruck (Áo), University of 

Vienna (Áo), University of Bristish Columbia (Canada), Université Claude Bernard Lyon 1 (pháp), 

Université Pari-Sud (Pháp), Osaka University (Nhật), Seoul National University (Hàn Quốc),  

Sungkyunkwan University (Hàn Quốc), Ajou University (Hàn Quốc), Universiti Kebangsaan Malaysia 

(Malaysia), University of Groningen (Hà Lan), Mahidol University (Thái Lan) và sự đồng ý tham dự và báo 

cáo của các trường Dược khu vực Đông Nam Á, các trường Dược và các Viện kiểm nghiệm thuốc Việt Nam. 

 

 

I. CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ VÀ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM  
 

1. TÀI TRỢ 

 

1.1. Nhà tài trợ chính (một đơn vị):               

 Phí tài trợ chính: 200.000.000 đồng 

 Quyền lợi:  

- Logo đơn vị tài trợ chính tại các hội trường diễn ra hội nghị. 

- Logo đơn vị tài trợ chính trên các phướn trang trí và cổ động hội nghị đặt tại bên trong và bên 

ngoài hội trường. 

- Logo nhà tài trợ chính trên cặp đựng tài liệu hội nghị. 

- Phát biểu chào mừng hội nghị (tối đa 5 phút). 

- Hai gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu chuẩn (1,2 x 1,5 x 2,4 m, rộng x dài x cao) miễn phí 

tại vị trí tốt nhất do nhà tài trợ lựa chọn.                                                      

- Được phép gửi brochures và tặng phẩm (nếu có) qua sự phân phối của Ban tổ chức. 

- Được tổ chức một nội dung khoa học chuyên đề tại một hội trường trong thời gian diễn ra hội 

nghị (tối đa 30 phút). 

 

1.2. Nhà đồng tài trợ:                  

 Phí đồng tài trợ: 100.000.000 đồng 

 Quyền lợi: 

- Logo đơn vị đồng tài trợ tại các hội trường diễn ra hội nghị. 

- Logo đơn vị đồng tài trợ trên các phướn trang trí và cổ động hội nghị đặt tại bên trong và bên 

ngoài hội trường. 

- Logo nhà đồng tài trợ trên cặp đựng tài liệu hội nghị. 

- Một gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu chuẩn (1,2 x 1,5 x 2,4 m, rộng x dài x cao) miễn phí 

tại vị trí tốt do nhà tài trợ lựa chọn.                                                      

- Được phép gửi brochures và tặng phẩm (nếu có) qua sự phân phối của Ban tổ chức. 
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1.3. Tài trợ không trưng bày, giới thiệu sản phẩm: 

 Ban tổ chức hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tài trợ của các cơ quan, đơn vị dưới mọi hình thức 

tiền mặt, sản phẩm tặng đại biểu,….Việc phân phối tặng phẩm sẽ được thực hiện thông qua Ban tổ chức. 

 Tên của các nhà tài trợ sẽ được in trong trang cảm ơn của tài liệu tóm tắt và tài liệu toàn văn của 

Hội nghị đồng thời có trên webpage PharmaIndochina VIII của website Khoa Dược – Đại Học Y Dược 

Tp.HCM  

 

2. TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM (18 gian – ưu tiên đăng ký trước) : 

- Một gian tiêu chuẩn (1,2 x 1,5 x 2,4 m):                 30.000.000 đồng 

- Từ gian thứ 2 trở đi:                                                           15.000.000 đồng 

Tên của các nhà tài trợ sẽ được in trong trang cảm ơn của tài liệu tóm tắt và tài liệu toàn văn của Hội 

nghị đồng thời có trên webpage PharmaIndochina VIII của website Khoa Dược – Đại Học Y Dược 

Tp.HCM 

 

3. HỘI THẢO, CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ: 

 Ban tổ chức nhận tổ chức các hội thảo, giới thiệu chuyên đề khoa học cho các đơn vị trong thời gian 

diễn ra hội nghị. Thời điểm và chi phí tổ chức do hai bên thỏa thuận tùy qui mô thực hiện.  

 
 

II. VỊ TRÍ CÁC GIAN TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 
 Sơ đồ mặt bằng các gian được gửi kèm theo thông báo này. Vị trí các gian sẽ được chọn theo ưu tiên 

nhà tài trợ chính, nhà đồng tài trợ và thời gian đăng ký.  

 

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ VÀ TRUNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 
- Bằng fax hoặc/và bằng điện thoại. Ngày nhận fax hay điện thoại sẽ quyết định thứ tự ưu tiên.  

- Hợp đồng tài trợ hay trưng bày, giới thiệu sản phẩm sẽ được ký kết trong vòng tối đa 2 tuần sau khi 

đăng ký. 

 

IV. HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ VÀ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 
 Ngày 15 tháng 11 năm 2013. 

 

V. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
- Thanh toán 50% giá trị hợp đồng bằng tiền mặt hay chuyển khoản trong vòng 1 tuần lễ sau khi đăng ký. 

- Phần còn lại (50%) sẽ thanh toán trước khi hội nghị diễn ra 10 ngày. 

 

VI. NƠI THANH TOÁN 
 Thanh toán bằng tiền mặt tại Ban tài vụ Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 

 41-43 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

  

 Thanh toán bằng chuyển khoản 

Tên đơn vị: Trung tâm Khoa học Công Nghệ Dược Sài Gòn 

  Số tài khoản: 200014851024660 

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EXIMBANK) 

 
VII. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ VÀ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 
         PGS.TS. Nguyễn Thiện Hải, Phó Ban tổ chức  

         Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

 41-43 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 Tel: +84 8 38295641 – (Ext 112)   Fax: +84 8 38225435 

 CP: 0905 352 679 

 Email: thienhai2002@yahoo.com 
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