
Tên nhà tài trợ được 
đọc trên các mục 
quảng cáo trên radio 
và tivi

Trừ thuế theo 
luật định

� ông tin về nhà tài trợ 
đăng trong 1.200 quyển 
chương trình, 5.000 bản 
tin, VNHELP website

� ông tin về nhà tài 
trợ đăng trên các 
thông cáo qua email 

� ông tin về nhà tài 
trợ chiếu trên màn 
hình lớn tại đêm diễn

Cùng VNHELP tham 
gia các cuộc nói 
chuyện  trên radio 
Việt Nam

BẢO TRỢ CHƯƠNG TRÌNH NHẠC GÂY QUỸ
TRỞ THÀNH 
NHÀ BẢO TRỢ 
PRESENTING 
SPONSOR

Với mức bảo trợ từ $20,000 trở lên, quý vị 
nhận được tất cả những lợi ích của nhà tài 
Platinum Level cùng với:

 ✓ � êm 10 vé VIP (tổng là 30 vé VIP)
 ✓ Một quầy trưng bày sản phẩm và hình 

ảnh của tổ chức tại sảnh của đêm diễn
 ✓ Logo in trên trang bìa của quyển  

chương trình và trên trang đầu của tất 
cả các tài liệu quảng cáo

 ✓ Nhận hoa tặng từ ban tổ chức trên sân 
khấu trong đêm diễn

Cơ hội tuyệt vời để quý vị quảng bá doanh 
nghiệp hiệu quả nhất tới khán thính giả.  
1.200 khán giả sẽ tham gia chương trình 
hòa nhạc, 10.000 tờ � yers sẽ được phổ 
biến khắp nơi, và hàng trăm ngàn thính 
giả nghe đài sẽ biết đến quý vị qua các 
chương trình truyền thông của VNHELP. 
Xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức để 
biết thêm chi tiết: tel (408) 586-8100, 
(714) 642-8866, email concert@vnhelp.org

VNHELP kính mời quý vị bảo trợ của chương trình Mùa � u Cho Em #20. Cùng với nỗ lực góp phần giúp đỡ những người có 
hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, các nhà bảo trợ sẽ có cơ hội quảng bá doanh nghiệp của quý vị tới hàng chục ngàn người.

Xin mời quý vị xác nhận bảo trợ trước ngày July 24, 2014 để thông tin về cơ sở thương mại của quý vị được in trên 10.000 
(mười ngàn) tờ � yers  phổ biến khắp nơi.

Friendship Level: $1000
4 vé VIP + nửa trang 
quảng cáo trong program 
book + ...

Donor Level: $500
2 vé VIP + 1/4 trang 
quảng cáo trong program 
book + ...

Bronze Level: $2000
4 vé VIP + 4 vé thường +  
nguyên trang quảng cáo 
trong program book + ...

Gold Level: $5000
10 vé VIP + nguyên trang  
bìa mầu mặt trong của 
program book +...

Silver Level: $3000
6 vé VIP + 6 vé thường + 
nguyên trang  quảng cáo 
trong program book + ...

Platinum Level: $10,000
20 vé VIP + nguyên trang 
bìa mầu mặt trong của 
program book + ...

September 13th tại Fountain Valley | September 20th tại Santa Clara


