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Kính gửi:........................................................................................................
Với sứ mệnh là đơn vị đào tạo hàng đầu về Đông Phương học tại Việt
Nam, Khoa Đông Phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chương trình Đêm Đông Phương định kỳ
2 năm 1 lần. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên trong khoa giới thiệu những
nét đẹp văn hóa - nghệ thuật đặc sắc nhất về đất nước mà mình đang theo
học từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đến Thái Lan, Ấn Độ.

THƯ MỜI
TÀI TRỢ

Kể từ chương trình đầu tiên đến nay, đã có tất cả 07 Đêm Đông Phương
được tổ chức, với nhiều chủ đề khác nhau. Gần đây nhất, chương trình Đêm
Đông Phương VII chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập khoa (2015) đã đạt
được những con số đầy ấn tượng: trên 200 sinh viên tham gia biểu diễn với
hơn 1000 khán giả. Chương trình đã đón tiếp sự hiện diện của nhiều vị khách
quý trong và ngoài nước như Tham tán văn hóa Đại sứ quán Ấn Độ, trưởng
đại diện quỹ Korea Foundation tại Hà Nội cùng nhiều đối tác quốc tế khác...
Chương trình Đêm Đông Phương VIII dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày
24/03/2018, tại Nhà văn hóa Ký túc xá Mễ Trì với 3 hoạt động chính:
- Hoạt động ngoài trời (từ 9h-16h) : là hoạt động hội trại của các chuyên
ngành.
- Hoạt động chuyên môn (dự kiến) (từ 9h-10h30p, hoặc 13h30p-15h):
hội thảo chuyên đề kĩ năng xin việc cho sinh viên, kĩ năng làm việc trong
môi trường doanh nghiệp nước ngoài, hoặc sinh viên và khởi nghiệp,... với sự
tham gia của các khách mời đến từ các đơn vị tài trợ.
- Chương trình văn nghệ ( 19h30p-21h): bao gồm các tiết mục đặc sắc
đến từ các chuyên ngành với chủ đề ƯỚC MƠ - hứa hẹn sẽ làm nên một Đêm
Đông Phương VIII đầy ấn tượng.
Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và chắc chắn không chỉ
nhận được sự hưởng ứng từ thầy trò khoa Đông phương học, trường Nhân
văn mà chúng tôi tin chương trình cũng sẽ nhận được sự quan tâm từ phía
các Nhà tài trợ. Đây cũng là cơ hội để Quý Đơn vị có thể quảng bá thương
hiệu cũng như uy tín của mình đối với đông đảo các bạn sinh viên.
Khoa Đông Phương học kính mời Quý Đơn vị tham gia tài trợ cho các
hoạt động của chương trình “Đêm Đông Phương VIII”.
Xin kính chúc Quý Đơn vị không ngừng phát triển bền vững.
Trân trọng kính chào./.
							
Trưởng Ban tổ chức
							
Phó trưởng khoa
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MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG
- Tiếp cận gần 6000 sinh viên Đại học Khoa Học Xã Hội
và Nhân Văn nói riêng và sinh viên trên toàn địa bàn
Hà Nội nói chung.
- Thu hút khoảng 3000 sinh viên tới tham gia chương
trình.
- Đem hình ảnh của khoa Đông Phương học tới công
chúng.
- Quảng bá hình ảnh Nhà Tài Trợ.

KẾ HOẠCH
TRUYỀN THÔNG

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
Chương trình dự kiến sẽ được xuất hiện trên các phương
tiện thông tin đại chúng sau:
- Trang web của của Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn.
- Trang web của Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường.
- Trang web của khoa Đông Phương học.
- Mạng xã hội như Facebook, Zing,…
- Trên kênh youtube của khoa Đông Phương học.
- Xuất hiện tại các trường Đại học, cao đẳng trên địa
bàn Hà Nội thông qua tờ rơi và poster quảng cáo.
Cùng các website, các diễn đàn sinh viên, tuổi trẻ
khác mà các tình nguyện viên sẽ tuyên truyền.
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KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CỤ THỂ
GIAI ĐOẠN

THỜI GIAN

NỘI DUNG

I

01/03/201805/03/2018

- Lập event Facebook và bắt đầu viết
bài quảng bá cho chương trình

05/03/201815/03/2018

- Tiếp tục viết bài quảng bá kết hợp
với giới thiệu về chương trình từ những
năm trước, giới thiệu những nhà tài trợ
chính
- Mở chương trình giveaway thu hút
khán giả tham gia (15/03/2018).
- Set up hình ảnh cho chương trình
(avatar, cover Facebook, poster...).
- Cập nhật hình ảnh chuẩn bị của các
chuyên ngành
- Kết hợp cùng fanpage, website
Khoa Đông Phương học, Đoàn trường
để mở rộng quảng bá cho chương
trình

15/03/201824/03/2018

- Kết thúc giveaway
- Viết bài đếm ngược thời gian tới
Đêm Đông Phương
- Tiếp tục giới thiệu nhà tài trợ
- Kết thúc chương trình truyền thông
online

II

III
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QUYỀN LỢI
NHÀ TÀI TRỢ
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NHÀ TÀI TRỢ

KIM CƯƠNG

VÀNG

BẠC

MỨC TÀI TRỢ

> 10.000.000 VND

5.000.00010.000.000 VND

< 5.000.000 VND

TÀI TRỢ HIỆN
VẬT
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QUYỀN LỢI
- Thư cảm ơn + vé mời tham dự chương
trình với tư cách khách mời VIP
- Đại diện Nhà tài trợ phát biểu trong
chương trình văn nghệ
- Bài giới thiệu lên fanpage, event
Facebook ( Bài viết riêng )
- Logo đơn vị được xuất hiện trên poster, photobooth(10-20% diện tích )
- Tạo gian hàng trong hội trại để giới
thiệu sản phẩm hiện vật (nếu có)
- Logo xuất hiện trong video quảng bá
chương trình ( nếu có )

* Lưu ý:
Trên đây là một số quyền lợi mà ban tổ chức chương trình Đêm
Đông Phương đưa ra với mục đích quảng bá hình ảnh tốt nhất cho Nhà
tài trợ. Ngoài ra, tùy vào đặc điểm tình hình và nhu cầu mà Nhà tài trợ
có thể đề nghị thêm những yêu cầu hoặc đề nghị khác, ban tổ chức sẽ
tạo điều kiện hết mức có thể trên tinh thần hợp tác.
Những quyền lợi này cũng có thể xây dựng thành thỏa thuận có
tính lâu dài giữa chúng tôi và Quý đơn vị. Chúng tôi luôn sẵn lòng sắp
xếp một buổi gặp với Quý đơn vị để thảo luận về mức tài trợ cũng như
các yêu cầu hay đề nghị khác.

- Thư cảm ơn + vé mời tham dự chương
trình với tư cách khách mời VIP
- Bài giới thiệu lên fanpage, event Facebook ( chung với các nhà tài trợ khác )
- Logo đơn vị được xuất hiện trên poster, photobooth 5-10% diện tích )
- Logo xuất hiện trong video quảng bá
chương trình ( nếu có)
- Thư cảm ơn + vé mời tham dự chương
trình với tư cách khách mời VIP
- Bài giới thiệu lên fanpage, event
Facebook ( chung với các nhà tài trợ
khác )
- Thư cảm ơn + vé mời tham dự chương
trình với tư cách khách mời VIP
- Bài giới thiệu lên fanpage, event
Facebook
- Tạo gian hàng trong hội trại để giới
thiệu sản phẩm hiện vật (nếu có)
(Căn cứ vào tổng giá trị hiện vật nhà
tài trợ có thể đề nghị các hình thức
truyền thông trong khuôn khổ chương
trình)
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Xin chân thành cảm ơn Quý Đơn vị đã dành thời gian xem xét hồ
sơ của chương trình “Đêm Đông Phương VIII”. Xin Quý Đơn vị hồi âm
cho đại diện Ban tổ chức sau 5 ngày kể từ khi nhận được thư mời tài trợ
theo các địa chỉ sau:
1. Trưởng ban tổ chức: TS. Nguyễn Trần Tiến- Phó trưởng khoa
- SĐT: 0125.731.0888
- E-mail: ntrantienussh@gmail.com
2. Phó ban tổ chức: đ/c Trương Ngọc Anh- Bí thư Liên chi Đoàn
- SĐT: 0168.967.0000
- E-mail: ngocanh30998@gmail.com

THÔNG TIN
LIÊN HỆ
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3. Liên hệ qua E-mail và Facebook:
- E-mail Liên chi đoàn khoa Đông phương học: lcdkhoadongphuong@
gmail.com
- Facebook khoa Đông phương học: https://www.facebook.com/
svdongphuonghoc
Sau 5 ngày theo hướng dẫn trên nếu chưa nhận được hồi âm từ
Quý Đơn vị, ban tổ chức xin phép được liên hệ qua điện thoại hoặc
e-mail để xác nhận hồi âm.
Xin chân thành cảm ơn!
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