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THƢ MỜI TÀI TRỢ
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp/Đơn vị.
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng là một trong những trường cao đẳng có uy
tín trong cả nước với hơn 15.000 HSSV đang theo học các ngành/nghề: Công nghệ Cơ
khí, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Công nghệ kỹ thuật Ô tô (Cơ khí động lực), Công nghệ kỹ
thuật điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện lạnh (Điện lạnh), Công
nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật tự động, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn
thông, Kế toán, Nguội sửa chữa, Quản trị mạng máy tính, Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy
tính …. Sau 111 năm thành lập, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng vinh dự được nhà nước
tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và cờ của Thủ tướng Chính
phủ, trường cũng có rất nhiều sinh viên đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong
học tập cũng như hoạt động xã hội.
Ngày 27/10/2017 (thứ sáu), Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng sẽ tổ chức “Ngày hội
kết nối doanh nghiệp & giới thiệc việc làm Cao Thắng năm 2017” cho sinh viên tại
Trường. Ngày hội sẽ tạo cầu nối tuyển dụng và tìm việc cho hơn 35 doanh nghiệp và hơn
15.000 sinh viên của trường và HSSV các trường CĐ, ĐH khác trong TP.HCM.
Ngoài mục đích truyền tải thông tin cao nhất, nâng cao hiệu quả trong suốt quá
trình diễn ra sự kiện và tuyển chọn các ứng viên hàng đầu để bổ sung cho nguồn nhân lực
của DN, ngày hội còn là nơi quảng bá hình ảnh và tôn vinh thương hiệu DN một cách
hiệu quả nhất.
CƠ CẤU VÀ QUYỀN LỢI TÀI TRỢ
A. Tài trợ vàng (một đơn vị duy nhất): 30.000.000 đồng
1. Được bố trí 2 gian hàng miễn phí.
2. Được quyền ưu tiên chọn vị trí gian hàng, gần sân khấu khai mạc.
3. Giới thiệu tóm tắt về DN hoặc sản phẩm trong thư mời ngày hội (2.000 bản
khổ A5)
4. Tên thương hiệu Doanh nghiệp sẽ được đề cập là nhà tài trợ vàng ngày Hội
trên các hoạt động quảng bá truyền thông về ngày hội.
5. 02 bandroll (1m x 7m) treo trong khuôn viên trường, đường Huỳnh Thúc
Kháng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Hàm Nghi.
6. Logo doanh nghiệp được thể hiện trên nền backdrop sân khấu lễ khai mạc ngày
hội và MC chương trình khai mạc đọc lời cảm ơn.
7. Đại diện doanh nghiệp phát biểu khai mạc.

8. Doanh nghiệp được đăng ký sử dụng riêng 01 giảng đường (phòng học) để tổ
chức giao lưu tuyển dụng sinh viên và giới thiệu sản phẩm của đơn vị (cả ngày trong
ngày hội). Lịch và phòng giao lưu sẽ do BTC sắp xếp, trên cơ sở ưu tiên quyền lựa chọn
của đơn vị tài trợ.
9. Logo trên banner chung về Ngày hội ở trang web www.caothang.edu.vn; Có
Banner riêng trong tháng 09,10,11/2017 trên website trang tin vieclam.caothang.edu.vn
B. Tài trợ bạc (có thể nhiều đơn vị): 15.000.000 đồng
1. Được bố trí 01 gian hàng miễn phí.
2. Được quyền ưu tiên chọn vị trí gian hàng sau nhà tài trợ vàng.
3. Giới thiệu tóm tắt về DN hoặc sản phẩm trong thư mời ngày hội (bằng ½ nhà
tài trợ vàng).
4. 01 bandroll (1m x 7m), treo trong khuôn viên, đường Huỳnh Thúc Kháng,
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Hàm Nghi trường CĐKT Cao Thắng (có logo bằng ½ tài
trợ vàng).
5. Logo doanh nghiệp được thể hiện trên nền backdrop sân khấu lễ khai mạc ngày
hội và MC chương trình khai mạc đọc lời cảm ơn
6. Doanh nghiệp được đăng ký sử dụng riêng 01 giảng đường (phòng học) để tổ
chức giao lưu tuyển dụng sinh viên và giới thiệu sản phẩm của đơn vị (cả ngày trong
ngày hội). Lịch và phòng giao lưu sẽ do BTC sắp xếp, trên cơ sở ưu tiên quyền lựa chọn
sau tài trợ vàng.
7. Logo trên banner chung về Ngày hội ở trang web www.caothang.edu.vn; Có
Banner riêng trong tháng 09,10,11/2017 trên website trang tin vieclam.caothang.edu.vn.
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