
SPONSORSHIP
PACKAGE
2017-2018

LIÊN HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI
ONTARIO



Liên Hội Sinh Viên Việt Nam tại Ontario (UVSA Ontario) là tổ chức phi
lợi nhuận và đã được thành lập vào năm 1997, để có thể trau dồi kĩ

năng lãnh đạo, tôn vinh văn hóa Việt Nam, khuyến khích các hoạt động
từ thiện và tăng cường tình đoàn kết trong Hội Sinh Viên Việt Nam

(VSAs) tại Ontario. Để đạt được những mục tiêu trên, chúng em luôn cố
gắng tạo ra những cơ hội cho sinh viên và thanh thiếu niên gốc Việt để
xây dựng, phát triển kết nối giữa tất cả sinh viên, cùng cộng tác trên các

dự án đầu tư để học hỏi lẫn nhau.

Chúng em là một phần của Liên Đoàn Sinh Viên Niệt Nam Bắc Mỹ
(UNAVSA), bao gồm tất cả các hội sinh viên Việt Nam tại Canada và 

Hoa Kỳ. Đồng thời UNAVSA là một tổ chức phi lợi nhuận và mục đích
nhắm vào hoạt động cộng đồng.

THÔNG TIN CHUNG



HỖ TRỢ CHÚNG TÔI
Khi hỗ trợ chúng tôi bảo tồn và tôn vinh văn hóa Việt Nam, doanh
nghiệp của bạn sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi, bao gồm:

Cơ hội tiếp cận với khách hàng: Doanh nghiệp của bạn sẽ được
quảng bá cho các sinh viên và cựu học sinh từ tất cả trường đại 
học và cao đẳng ở Ontario.
Cơ hội marketing: Logo của doanh nghiệp sẽ được kèm trong 
các tài liệu quảng bá (poster, tờ rơi, trang web)
Tạo quan hệ cộng đồng: được lợi ích qua việc xây dựng một
mối quan hệ vững mạnh trong cộng đồng người Việt.
Đóng góp có ích: cho việc học, đời sống và trưởng thành của 
sinh viên tuổi trẻ Việt Nam.



Lorem ipsum

SỰ KIỆN

SHOW VĂN HÓA IGNITE
Show văn hóa Ignite là một cuộc hội tụ hằng năm của các hội sinh viên khắp Ontario 
để biểu diễn và tôn vinh văn hóa Việt Nam qua các tiết mục kịch và ca nhạc.

Sự kiện này được bắt đầu từ năm 1998 bởi một nhóm sinh viên trẻ và nhiệt huyết. 
Họ làm việc không ngừng nghỉ để tạo nên show diễn này cho đến khi buổi biểu diễn 
được bán hết vé. Sự cống hiến đầy nhiệt huyết này đã giúp show Ignite tiếp tục phát 
triển về quy mô lẫn danh tiếng trong 20 năm.

Cho đến nay, hội sinh viên Việt Nam vùng Ontario vẫn tiếp tục sự kiện này để truyền 
cảm hứng và đoàn kết những bạn trẻ Việt Nam đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa 
qua hình thức nghệ thuật. Điều này không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ 
trợ không ngừng của các hội sinh viên, nhà tài trợ và cộng đồng.



HỌP MẶT CUỐI NĂM
Để tôn vinh những thành tích của các hội sinh viên trong năm vừa qua, chúng 

tôi tổ chức một buổi tiệc để vinh danh những hội sinh viên và cá nhân tiêu biểu. Sự kiện 
này bao gồm một bữa tối, lễ trao giải và hoạt động văn nghệ. Gala này là cơ hội cho 

chúng tôi bày tỏ sự biết ơn với các nhà tài trợ và hân hạnh mời nhà các tài trợ Platinum 
phát biểu trong lễ khai mạc. Hơn nữa, ban chấp hành mới sẽ được giới thiệu trong buổi lễ.

Để tăng cường hoạt động cộng đồng và giúp đỡ trong việc bảo tồng văn hóa Việt 
Nam, hội sinh viên Việt Nam vùng Ontario khuyến khích học sinh tham gia vào các lễ hội 
truyền thống như Tết Trung Thu và hội chợ tết. Tại những sự kiện này, chúng tôi thường 
biểu diễn văn nghệ và có một quầy để giới thiệu những sự kiện và các nhà tài trợ. Chúng 
tôi cũng kêu gọi các bạn trẻ tham gia các hoạt động từ thiện và nhân đạo của chúng tôi.

LỄ HỘI VĂN HÓA



Buổi gặp mặt tạo cơ hội cho các sinh viên và người chuyên nghiệp từ những ngành khác 
nhau xây dựng và mở rộng mối quan hệ. Những sự kiện này giúp các sinh viên có một 
cái nhìn vào thế giới chuyên nghiệp và có cơ hội được tư vân; đồng thời tạo điều kiện 
cho những người chuyên nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và tuyển dụng.

Liên hiệp sinh viên Việt Nam Bắc Mỹ tổ chức hội nghị lãnh đảo mỗi năm thu hút sinh 
viên khắp bắc mỹ. Hội nghị này giúp động viên và truyền cảm hứng cho những lãnh đạo 
trẻ trong cộng đồng người Việt. Năm 2014, hội sinh viên Việt Nam vùng Ontario đã gửi 
đoàn đại biểu lớn nhất đại diện Canada tham dự hội nghị UNAVSA-11 tổ chức tại 
Dallas, Texas.

BUỔI GẶP MẶT NHỮNG 
NGƯỜI CHUYÊN NGHIỆP

UNAVSA LEADERSHIP
CONFERENCE



Hội sinh viên Việt Nam vùng Ontario tạo nhiều cơ hội cho bạn quảng bá doanh nghiệp
đến các sinh viên cũng như cộng đồng người Việt lớn mạnh ở Ontario. Chúng tôi mong
muống được giúp bạn đạt được thành công và tự hào giới thiệu những lựa chọn tài trợ 
sua đây. Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các quyền lợi của nhà tài trợ.

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

SUPPORTER

< $500
BRONZE

$500
SILVER

$750
GOLD

$1000
PLATINUM

$2000+

Logo doanh nghiệp và đề cập trong trang 
web của hội sinh viên

Trân trọng giới thiệu trong tài khoản mạng 
xã hội của hội sinh viên

Mời đến tất cả sự kiện của hội sinh viên và 
các cuộc họp

Danh thiếp tại các sự kiện của hội sinh viên

Trân trọng giới thiệu trên Ignite XX poster và 
trong tờ chương trình

2 vé VIP đến sự kiện Ignite XX

Trân trọng giới thiệu trên tất cả các tài 
liệu quảng bá Ignite XX

Nửa trang quảng cáo trong tờ chương trình 
của Ignite Show

Logo doanh nghiệp, địa chỉ và số điện thoại
được trình bày trên: 
- slideshow trước, trong giờ nghỉ và cuối chương trình của Ignite XX

Bàn tài trợ để quảng bá doanh nghiệp tại Ignite XX. 
Chứng nhận danh dự từ ban chấp hành UVSA trong 
show Ignite XX

Tặng thưởng danh hiệu tài trợ của UVSA

Một sự kiện của hội sinh viên được đặt tên theo doanh nghiệp



THANK
YOU

We extend our warmest thank you for taking your
time to assess and consider our sponsorship

package. We hope to work with you to preserve the
Vietnamese culture and provide life-long memories to

Vietnamese students and youth in Ontario.

Chúng em xin chân thành kính chúc qúy vị, lời kính
chúc sức khỏe và thành đạt trong mọi lĩnh vực, luôn
sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ cho tất cả sinh viên Việt

Nam, để phục vụ toàn thể cộng đồng Việt Nam ngày
một thêm vững mạnh. Chúng em xin chân thành

cảm ơn.

@UVSAOntario
www.uvsaontario.org

FTIY


