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Với ý nghĩa cao đẹp và gắn bó với nền giáo dục một cách lâu
dài, Hult Prize Khu Vực Đông Nam Á (Hult Prize SEA) mong muốn
sự đồng hành và hỗ trợ từ tất cả các cá nhân, doanh nhân
thành đạt, mạnh thường quân, các tổ chức, doanh nghiệp có
chương trình CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) hoặc
đang tìm kiếm nhân tài phát triển nguồn nhân lực bền vững,
hoặc có ngân sách marketing hướng đến đối tượng sinh viên,
giới trẻ khởi nghiệp cũng như cộng đồng doanh nhân trẻ và cá
nhân có trách nhiệm xã hội.

GLOBAL PRIZE
1,000,000 USD
Tên tài khoản: SEA Edu Co., Ltd – Social Impact Foundation
Tên ngân hàng: Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (Viet
A Bank)
Địa chỉ: 119-121 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình,
quận 1, HCM
Swift code: VNACVNVX
CIF code: 020038301
Tài khoản: 0206000228629000 (VND)
0209000007289037 (USD)

Để các nguồn tài chính ủng hộ và tài trợ được minh bạch,
chuyên nghiệp và sử dụng hiệu quả cho công tác đào tạo lâu
dài, chúng tôi hân hạnh giới thiệu Social Impact Foundation
(www.sifsea.com) là nơi tiếp nhận chính thức các hình thức tài
trợ bằng tiền mặt (xin xem thêm trong phần giới thiệu).
Để đồng hành với những nổ lực cho nền giáo dục nước nhà,
chúng tôi kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ và tài trợ của các mạnh
thường quân và các doanh nghiệp. Xây dựng Hult Prize SEA trở
thành chương trình danh giá cũng sẽ mang đến truyền thông lan
tỏa sâu rộng, hiệu quả về hình ảnh thương hiệu cũng như nâng
cao uy tín lớn cho các cá nhân, tổ chức tham gia hỗ trợ.
Mọi sự đóng góp tài chính xin vui lòng gửi đến Social Impact
Foundation theo thông tin bên dưới và được cung cấp hóa đơn
tài chính (hóa đơn đỏ) để được khấu trừ thuế.

Trân trọng kính chào!

HỒ QUANG HƯNG, MBA
Giám đốc Hult Prize Khu Vực Đông Nam Á
Email: nd.vn@hultprizevn.com

Social Impact Foundation (www.sifsea.com) được thành lập để tập trung các nguồn
lực tài chính từ các nhà tài trợ và mạnh thường quân (cá nhân) quan tâm đến việc phát
triển giáo dục và đào tạo.
Mục tiêu của Social Impact Foundation nhằm đào tạo trách nhiệm xã hội cho thế hệ
trẻ, tạo điều kiện và phát huy tài năng trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của xã
hội, thúc đẩy 17 Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hiệp Quốc.
Social Impact Foundation được thành lập theo mô hình pháp lý là doanh nghiệp xã hội
để đảm bảo tính minh bạch hướng đến phi lợi nhuận, chuyên nghiệp và hiệu quả trong
việc vận động các nguồn tài trợ; là nơi hỗ trợ chính thức cho các chương trình, dự án
phát triển bền vững, các hoạt động đào tạo khởi nghiệp xã hội, truyền thông trách
nhiệm xã hội trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, bao gồm chương trình
Hult Prize khu vực Đông Nam Á.

SOCIALIMPACT
FOUNDATION
Exclusive Funding for Hult Prize.

Để đồng hành với những nổ lực cho nền giáo dục nước nhà, chúng tôi kêu gọi sự quan
tâm, ủng hộ và tài trợ của các mạnh thường quân và các công ty. Xây dựng Hult
Prize SEA trở thành chương trình danh giá cũng sẽ mang đến sự lan tỏa sâu rộng, hiệu
quả về hình ảnh thương hiệu cũng như mang đến uy tín lớn cho các cá nhân, tổ chức.
Mọi sự đóng góp tài chính xin vui lòng gửi đến Social Impact Foundation theo thông
tin bên dưới.
WEBSITE: WWW.SIFSEA.COM
EMAIL: INFO@SIFSEA.COM
Tên tài khoản: SEA Edu Co., Ltd – Social Impact Foundation
Tên ngân hàng: Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank
(Viet A Bank)
Địa chỉ: 119-121 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình,
quận 1, HCM
Swift code:
VNACVNVX
CIF code:
020038301
Tài khoản:
0206000228629000 (VND)
0209000007289037 (USD)
hultprize.org

HULT PRIZE FOUNDATION LÀ GÌ?

Hult Prize là một giải thưởng thường
niên dành cho sinh viên toàn thế giới,
hướng đến Khởi nghiệp Xã hội, do
Liên Hiệp Quốc và cựu tổng thống
Mỹ Bill Clinton bảo trợ cùng với Hult
International Business School.
Mang ý nghĩa nhân văn về một thế
giới không còn đói nghèo, xóa bỏ sự
ô nhiễm môi trường, giải quyết các
thách thức lớn nhất của nhân loại
đang phải đối mặt, Hult Prize cùng
thế hệ trẻ tiếp tục sứ mệnh góp phần
thay đổi thế giới, hoàn thành 17 Mục
tiêu thiên niên kỷ, bắt đầu từ việc hỗ
trợ thành lập và phát triển các
doanh nghiệp xã hội, mô hình kinh
doanh của các bạn sinh viên trên
toàn thế giới.

TỔNG QUAN

hultprize.org

CHỦ ĐỀ HÀNG NĂM
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Chủ đề thi của Hult Prize sẽ được công bố bởi cựu Tổng thống Bill Clinton vào đêm
chung kết của Hult Prize toàn cầu, tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 hằng
năm. Chủ đề thi được thay đổi linh hoạt dựa theo xu hướng của thế giới, đặt ra thách
thức cho giới trẻ tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết nhất của xã hội.

2020

CLIMATE CHANGE

2021

FOOD FOR GOOD
hultprize.org

HULT PRIZE KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TẠI VIỆT NAM

Từ

2013

đến nay…

Từ năm 2013 đến nay, Hult Prize tại Việt Nam đã lan tỏa tinh
thần khởi nghiệp sáng tạo và gắn với trách nhiệm xã hội của
hơn 625,000 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng
trên tại Việt Nam, và được mệnh danh “Giải Nobel” cho sinh
viên khởi nghiệp xã hội.
Tạo cảm hứng và động
cơ khởi nghiệp cho giới
trẻ thông qua hang loạt
buổi workshop, họp báo,
chia sẻ kinh nghiệm, hội
thảo, tham quan thực tế
và đào tạo được thực
hiện hằng năm.
Các mốc thành tựu đạt được:
✓
✓
✓

✓

2013 – On-campus đầu tiên triển
khai tại FTU – HCM
2016 – Hult Prize Việt Nam khởi
động với quy mô quốc gia
2018 – Hult Prize SEA khởi động với
quy mô khu vực
2020 – COVID-19 online/offline
version

hultprize.org

Tổng Tiếp cận

Đầu vào

Đầu ra

~20,000 sinh viên

10 đội thi ~ 40 sinh viên

01 đội đi khu vực

~60,000 sinh viên

52 đội thi ~ 182 sinh viên

3 đội đi khu vực

~360,000 sinh viên

~300 đội thi ~ 1,200 sinh viên

01 đội đi toàn cầu

~625,000 sinh viên

~400 đội thi ~ 1,500 sinh viên

02 đội đi toàn cầu
hultprize.org
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KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH
HULT PRIZE ĐÔNG NAM Á 2019-2020
Hult Prize không chỉ là sự kiện dành riêng cho
những thí sinh tham gia cuộc thi năm nay, mà hơn
thế nữa, còn là một cộng đồng cho những bạn
trẻ có đam mê với giải pháp doanh nghiệp xã hội.

KHÔNG CHỈ LÀ CUỘC THI,
CHÚNG TA XÂY DỰNG
CỘNG ĐỒNG IMPACT
nơi tài năng có thể gặp gỡ tài năng

HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA REGIONAL SUMMIT 2020-2021
Timeline Tổng Thể Chương Trình

Họp báo
thông tin
Hult Prize
Đông Nam Á
tại TPHCM

01/10/2020 31/12/2020

Hoạt động
Đào tạo cho
40 đội tốt nhất
từ On-Campus
tại Việt Nam.
04/2021

1/2021 – 4/2021

10/2020

Thi các vòng
loại tại hơn
40 Hội đồng
thi cơ sở tại
Việt Nam.

Vòng Bán
kết và
Chung kết
Hult Prize khu
vực Đông
Nam Á tại
Việt Nam

Tổ chức
Talk show về
Trách Nhiệm
Xã Hội cho
1000 người trẻ
và doanh
nhân

7/2021 - 8/2021

Chung kết
Hult Prize
toàn cầu @
Liên Hiệp
Quốc

9/2021

05/2021
Chương trình
Global
Accelerator
tại Boston,
USA trong 5
tuần.

hultprize.org

HỘI ĐỒNG THI CƠ SỞ
Chương trình On Campus là bước đi
đầu tiên thách thức các bạn trẻ tìm
giải pháp cho chủ đề “Food for Good”
để chinh phục giải thưởng 1 triệu đô
và ngôi vị vô địch của Hult Prize.

On Campus bắt đầu từ việc thành lập
Hội đồng thi cơ sở tại các trường đại
học, với sự vận hành và tổ chức của
Campus Director (Giám đốc cơ sở) để
tìm ra được một đội thi xuất sắc đại
diện cho trường tham gia tiếp vào
vòng thi khu vực Đông Nam Á, tại
thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4
hằng năm.
Thời gian: 1/10/2020 đến
31/12/2020
40 Hội đồng thi cơ sở đến từ các

thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng, Huế, Bình Dương, Cần
Thơ, Trà Vinh…

1,000,000 sinh viên tiếp cận
600 đội thi để chọn 40 đội suất sắc
600 mentors & chuyên gia
hultprize.org

CÁC HỘI ĐỒNG THI CƠ SỞ
2020 – 2021
Các trường đại học sẽ triển khai Hội Đồng
Thi Cơ Sở cập nhật đến ngày 01/09/2020…

Và nhiều trường Đại học khác trên khắp Việt Nam sẽ
được cập nhật thường xuyên…

hultprize.org

Quy mô dự kiến của vòng thi
Bán Kết và Chung Kết Hult Prize khu vực Đông Nam Á 2020-2021
Vòng thi Bán kết và Chung kết Hult Prize khu vực Đông Nam Á là nơi tranh tài của các đại
diện xuất sắc nhất đến từ các trường đại học trên toàn thế giới, sau khi chương trình On
Campus kết thúc. Một cơ hội vàng thu hút nhân tài quốc tế cho Việt Nam nói chung, đóng góp
phát triển xã hội.

+1200

+ 50

+ 2500

Người tham dự sự kiện, gồm lãnh
đạo chính quyền, cán bộ giáo
dục, doanh nhân, báo chí và sinh
viên ưu tú trong ngoài nước

Trường Đại học, Cao đẳng
là Hội Đồng thi cơ sở trong
ngoài nước (toàn cầu)

Số lượng tình nguyện viên
– Cộng tác viên.

+150

+1500

+ 1000

Đơn vị báo đài truyền thông trong
ngoài nước

Số lượng Đội thi tham gia thi
Hult Prize trong ngoài nước

Hội đồng giám khảo và
mentors trên khắp cả nước

hultprize.org

Nhìn lại Hội Đồng Giám Khảo Hult Prize Khu Vực 2019 - 2020
Với sự quan tâm đặc biệt dành cho giáo dục và khởi nghiệp, Hult Prize khu vực Đông Nam Á 20192020 đã thiết lập Hội đồng Giám Khảo danh giá để tuyển chọn Quán Quân đại diện khu vực tham
gia các vòng thi toàn cầu.
Hội đồng Ban Giám Khảo Khu Vực 2020 – 2021 sẽ được công bố vào tháng 3/2021.

Hội đồng Cố Vấn Chuyên Môn Hult Prize Khu Vực Đông Nam Á
Hội đồng Cố Vấn Chuyên Môn đã hội tụ các nhân vật có tầm ảnh
hưởng nhất trong lĩnh vực khởi nghiệp để có thể đào tạo tốt nhất dành
cho các thí sinh khu vực Đông Nam Á.

Colin
Blackwell
Founder &
CEO | Social
Enterprise
Enablecode

Tôn Nữ Thị
Ninh

President I
HCMC Peace
and
Development
Foundation

Phan Thanh Long
Director I Rex Hotel

Hồ Quang
Minh

Founder &
Chairman I
Business
Coaching Asia

Tiêu Yến Trinh
General Director
| Talentnet

Chử Hồng Minh
Lý Trường Chiến
Chairman
President I Tri Tri Group
| HTS Group

Lê Minh Phiếu
Ph.D in International
Business Law at
Montesquieu- Bordeaux
University, France

Phạm Phú
Trường

Ngô Việt Tú

Vice President
and CEO I Global
Integration
Business
Consultant
Company, Ltd

Hồ Quốc Bằng
Professor I Vietnam
National University
HCMC

Tanseem Ava
Co-founder &
COO I Synergy
Global.co

Co - Founder |
YOLA

David Ngô
Chairman I
Chairman of
IPPLUS Corp

Trần Bằng
Việt
Founder &
Chairman |
Dong A
Solutions

Lakeesha
K. Ransom

Professor I Asian
Institute of
Technology

Trịnh Minh Giang
Vũ Bích Dung
Founder & CEO I
Co-Founder/
Venture Management
Executive
Consulting Group
Producer | TAKE
(VMCG)
Production House

Nguyễn Mỹ Quỳnh Loan
Founder | Wash & Go

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

hultprize.org

THÔNG ĐIỆP CHÍNH

MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG

Hàng năm, chủ đề xã hội sẽ
được cựu tổng thống Mỹ Bill
Clinton công bố vào Hult Prize
Global Summit. Chủ đề luôn
gắn liền với 17 mục tiêu phát
triển bền vững của Liên Hiệp
Quốc nhằm tìm ra những dự
án khởi nghiệp xã hội mang
tầm ảnh hưởng sâu sắc và
lan tỏa giá trị bền vững đến
cộng đồng.

Tiếp nối thành công của Hult Prize Đông Nam Á 20192020, năm nay hướng đến chiến lược truyền thông đa
phương tiện ONLINE tích hợp, độ phủ rộng lớn hơn
nhắm đến không chỉ các bạn học sinh sinh viên, doanh
nhân tại Việt Nam mà trong toàn khu vực Đông Nam Á.
Không chỉ hướng đến truyền tải tinh thần dẫn đầu thế
hệ trẻ thay đổi thế giới mà Hult Prize Đông Nam Á còn
lan tỏa những giá trị tích cực từ các ý tưởng, mô hình
khởi nghiệp xã hội, ươm mầm những tài năng trẻ đóng
góp cho xã hội ngày một tốt đẹp và bền vững.
hultprize.org

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
ĐA PHƯƠNG TIỆN
www.hultprize.org
www.hultprizeat.com
www.hultprizevn.com

Xuyên suốt quá trình xây dựng cộng đồng, tố chức cuộc
thi cho đến hướng dẫn và tham gia thử thách sẽ ghi hình
theo những định hướng nội dung khác nhau để tương tác
với người dùng mục tiêu trên Website, Youtube,
Facebook và Instagram.
Nội dung sẽ được phân chia thành nhưng Webisode khác
nhau.

Website

Presses: The Face
Vietnam, Gold&Life,
Startup Trẻ, báo Tiền
Phong…

VTV, VTC, THVL…
Cafebiz.vn,
thanhnien.com,
vnexpress.vn…

Printed
magazine

The Video Channel
Nơi trình chiếu các Webisode của chương
trình
Social
Media

Hult
Prize
SEA
Media
Partners

TV, online
news
Words of
mouth +
offline

The Report
Nơi cập nhật liên tục các sự kiện của chương
trình
The Inspirer
Nơi tập trung những dạng nội dung truyền
cảm hứng
The Hub
Tập trung tất cả nội dung và dữ liệu của
chương trình.

Hội doanh nhân trẻ, hội doanh nghiệp quận
3, JCI Vietnam, Sở KHCN, Edu2review,…

Startup communities, Social organization, NGO… Students, Professionals,
Entrepreneurs, Campus, University Partners…

hultprize.org

HULT PRIZE ĐÔNG NAM Á 2020-2021

ĐỘ PHỦ TRUYỀN THÔNG CỦA

Khán giả trực tiếp tại
các trường Đại học, cao
đẳng

Khán giả gián tiếp

+ 1,200,000
Trên thế giới

+ 900,000

Tại Việt Nam

+ 8,500,000
Giới trẻ Đông Nam Á

+ 5,500,000
Giới trẻ Việt Nam

Số lượng thí sinh thi
đầu vào

+ 6000

Thí sinh Đông Nam Á

+2,000

Thí sinh Việt Nam

Cộng đồng khởi
nghiệp xã hội
của Hult Prize

+ 350,000

Trên toàn thế giới

+30,000

Tại Việt Nam

+ 500 bài viết đưa tin, 300 tin tức và
+150 đơn vị báo chí, truyền hình
trong nước và quốc tế.

hultprize.org

CÁC ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Hơn 100 tờ báo từ các nước trong khu vực Đông
Nam Á đã đưa tin về Hult Prize trên các phương
tiện truyền thông. Tiêu biểu nhất là:

CÁC ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG TẠI VIỆT NAM

HultPrize

Đông Nam Á
Một số hình ảnh nổi bật

CÁC GÓI TÀI TRỢ HULT PRIZE KHU VỰC SEA

SOCIAL IMPACT
FOUNDATION
WWW.SIFSEA.COM

Danh vị tài trợ

Giá trị
(chưa VAT)

Bạch Kim

500,000,000 VNĐ

Kim Cương

300,000,000 VNĐ

Vàng

150,000,000 VNĐ

Bạc

80,000,000 VNĐ

Đồng

30,000,000 VNĐ

Đồng tài trợ

15,000,000 VNĐ

* Ngoài những danh vị tài trợ trên, Ban tổ chức vô cùng cảm kích với
những gói tài trợ, hỗ trợ khác của quý vị; hoặc ủng hộ tiền mặt cá nhân
tương đương danh vị “Mạnh thường quân” dưới 15 triệu VND.
** Các đơn vị tài trợ bằng sản phẩm thì giá trị tài trợ tương đương được
quy đổi bằng 50% giá bán sản phẩm của đơn vị đó tại thời điểm tài trợ.

Nhà Tài Trợ tiếp cận một mức độ hiệu quả cao bao gồm
giới trẻ khởi nghiệp, doanh nhân trên toàn quốc trong
9 tháng:

Hình ảnh ấn phẩm sự kiện chương trình
(Backdrop, standee, bút, áo, sách, bìa, tài liệu…)

Nhà Tài
trợ

Hiệu quả tổng thể
từ Tháng 10/2020 –
6/2021

Chi phí tiếp
cận bình
quân

ROI

BẠCH
KIM
(500 triệu)

Lượt tiếp cận
7,500,000+

~100
VND

583%

KIM
CƯƠNG
(300 triệu)

Lượt tiếp cận
3,670,000+

~115
VND

469%

VÀNG
(150 triệu)

Lượt tiếp cận
1,600,000+

~150
VND

315%

BẠC
(80 triệu)

Lượt tiếp cận
920,000+

~200
VND

252%

ĐỒNG
(30 triệu)

Lượt tiếp cận
440,000+

~300
VND

147%

ĐỒNG
TÀI TRỢ
(15 triệu)

Lượt tiếp cận
140,000+

~357
VND

120%

*** So sánh chi phí quảng cáo tham khảo Benchmark:
~ 2,200
~ 200
VND/Like VND/view

~ 2,000
VND/click

~ 400
~ 4,000
VND/view VND/CPC

STT

1

Nội dung

Nhà tài trợ Bạch Nhà tài trợ
Kim
Kim Cương

Trước chương trình Bán Kết và Chung Kết (Từ 10/2020 đến 01/2021)
X
X
Thương hiệu trên các phương tiện, hình thức quảng bá, bài viết về
chương trình theo quy định truyền thông.
Bằng logo
chương trình

2

Logo doanh nghiệp được in trên poster, bandroll, standee,
backdrop, clip truyền thông, thẻ BTC - Logo Chương Trình

3

Bài viết về doanh nghiệp (thông tin do doanh nghiệp cung cấp)
được cập nhập trên fanpage và website chương trình:
www.hultprizevn.com

4

Video đồng truyền thông phù hợp với định hướng thương hiệu của
doanh nghiệp trên các kênh truyền thông của chương trình.

X

5

Thương hiệu nhà tài trợ xuất hiện trong chuỗi nội dung cập nhật
(Webisobe) của chương trình trên các kênh mạng xã hội (Website,
Youtube, Facebook, Instagram)

6

Thương hiệu nhà tài trợ xuất hiện trong chuỗi nội dung hướng dẫn
của chương trình trên các kênh mạng xã hội (Website, Youtube,
Facebook)

X

7

Nội dung mạng xã hội về nhà tài trợ trên Facebook

8

Banner quảng cáo của doanh nghiệp trên trang website chương
trình và dẫn link đến trang web doanh nghiệp.

X
X

9

Poster, bandroll, standee tại các buổi workshop tại các trường đại
Học

X

10

Đại diện Doanh Nghiệp trở thành diễn giả tại các workshop tại các
trường đại học

X

11

Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp trên các phương tiện truyền
thông của Hult Prize Foundation toàn cầu.

12

Bàn thông tin đặt tại sảnh Hult Prize SEA hỗ trợ phát leaflet của
Doanh nghiệp (do Doanh nghiệp cung cấp) kèm theo leaflet là thẻ
check-in đầu vào của các thí sinh vào vòng Khu Vực

13

Trò chơi tại bàn thông tin của cuộc thi có câu hỏi liên quan đến
doanh nghiệp.

25 bài

Nhà tài trợ
Vàng

Nhà tài trợ
Bạc

Nhà tài trợ
Đồng

X

X

X

Bằng logo
2/3 logo 1/2 logo
chương trình chương trình chương trình
20 bài

15 bài

X

X

X

X

X

Toàn đội Khu
vực SEA

Toàn đội Khu
vực SEA

20 câu

15 câu

1/3 logo
chương
trình

10 bài

5 bài

Toàn đội

Toàn đội

Toàn đội

9 câu

5 câu

X

3 câu

STT

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

Nội dung

Nhà tài trợ Nhà tài trợ Nhà tài trợ Nhà tài trợ Nhà tài
Bạch Kim Kim Cương
Vàng
Bạc
trợ Đồng

Trong Chương Trình Bán Kết và Chung Kết (từ 01/2021 đến 04/2021)
Hoạt động đào tạo và cố vấn (Khởi động)
Clip thông tin của doanh nghiệp được chiếu tại phòng
X
X
đào tạo.
Doanh nghiệp được giới thiệu với tư cách Nhà tài trợ
X
X
X
trong các hoạt động đào tạo.
Đại diện Doanh Nghiệp có một nội dung cho một buổi
X
X
đào tạo về Khởi Nghiệp cho các đội khu vực.
Đại diện Doanh nghiệp trao chứng nhận (của doanh
X
X
X
nghiệp thiết kế) cho đội thi lọt vào Vòng 1 Chung Kết
Khu Vực vào cuối hoạt động đào tạo.
Thương hiệu nhà tài trợ xuất hiện trong chuỗi nội dung
X
cập nhật (Webisobe) của chương trình trên các kênh
mạng xã hội (Website, Youtube, Facebook, Instagram)
Thương hiệu nhà tài trợ xuất hiện trong chuỗi nội dung
X
hướng dẫn của chương trình trên các kênh mạng xã hội
(Website, Youtube, Facebook)
Nội dung mạng xã hội về nhà tài trợ trên Facebook
X
Logo nhà tài trợ trong các buổi họp báo của chương
X
X
X
trình.
Bán kết Hult Prize khu vực Đông Nam Á (Vòng 1 – Chung Kết)
Doanh nghiệp nhận được vé tham dự vòng 1 Chung kết
X
X
X
Khu vực.
Clip thông tin của doanh nghiệp được chiếu trong
X
X
X
chương trình.
Logo nhà tài trợ được đặt trên kỷ niệm chương và một
X
X
X
số ấn phẩm trong sự kiện.
Đại diện Doanh nghiệp phát biểu trong Vòng 1 Chung
X
X
Kết Khu Vực
Đại diện Nhà Tài trợ trao danh hiệu, tặng hoa, quà cho
X
X
X
các Đội thi đạt giải cùng với Ban Giám khảo
Standee của doanh nghiệp (do doanh nghiệp cung
X
X
X
cấp) đặt trước cửa ra vào địa điểm tổ chức.

X

X

X

X

X

X

STT

Nhà tài trợ Bạch Nhà tài trợ
Kim
Kim Cương

Nội dung

Nhà tài trợ
Vàng

Nhà tài trợ Nhà tài trợ
Bạc
Đồng

Trong chương trình (Tháng 04/2021)

Chung kết Hult Prize khu vực Đông Nam Á (Vòng 2 – Chung Kết)
25

Doanh nghiệp nhận được vé tham dự vòng 2 chung kết khu vực.

X

X

X

26

Standee của doanh nghiệp (do doanh nghiệp cung cấp) đặt trước
cửa ra vào địa điểm tổ chức.

X

X

X

27

Clip thông tin của doanh nghiệp được chiếu trong chương trình.

X

X

X

28

Logo nhà tài trợ được đặt trên kỉ niệm chương và một số ấn phẩm
trong sự kiện.

X

X

X

29

Đại diện Doanh nghiệp phát biểu trong Vòng 2 Chung Kết Khu Vực

X

30

Đại diện Nhà Tài trợ trao danh hiệu,tặng hoa, quà cho các Đội thi
đạt giải cùng với Ban Giám khảo

X

X

X

31

Standee của doanh nghiệp (do doanh nghiệp cung cấp) đặt trước
cửa ra vào địa điểm tổ chức.

X

X

X

32

Bàn thông tin/sản phẩm của Nhà tài trợ đặt tại địa điểm tổ chức
Chung kết

X

X

X

X

X

X

Hoạt động bên lề - Talkshow Công Chúng (Tháng 5/2021)
33

Sản phẩm của doanh nghiệp (nếu có) sẽ được lồng nghép trong
một số clip truyền thông xuyên suốt chương trình.

X

34

Poster, standee, speaker, video, product trial tại Hult Prize Party

X

X

Sau sự kiện (Từ tháng 05/2021 đến tháng 09/2021)
35

Doanh nghiệp có quyền sử dụng hình ảnh, thông tin về chương
trình trong các hoạt động quảng bá.

36

Doanh nghiệp được BTC chương trình hỗ trợ truyền thông.

37

Xuất hiện trong video Tổng kết hành trình

X

38

Nội dung mạng xã hội về nhà tài trợ trên Facebook

X

X

X

X

5 tháng

3 tháng

2 tháng

X

X

THANK YOU!
Thông tin liên hệ:
Ông Hồ Quang Hưng
Giám đốc Hult Prize khu vực Đông Nam Á
SĐT: +84903 730 776
Email: nd.vn@hultprizevn.com
Website Hult Prize Foundation:
Website Hult Prize SEA:
Facebook Fanpages:
Hotline: +84. 88.9699199

www.hultprize.org
www.hultprizevn.com
Hult Prize Foundation
SIF – Social Impact Foundation
Hult Prize Vietnam

Chúng tôi tập trung các
nguồn tài trợ để phát triển
chương trình, các hoạt động
bền vững và đào tạo khởi
nghiệp xã hội, kinh doanh xã
hội, trách nhiệm xã hội ở Đông
Nam Á và đặc biệt là Việt
Nam
Thông tin pháp lý:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ
GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á.
34B NGUYỄN THỊ DIỆU, QUẬN 3,
TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.

(
SIF – Social Impact Foundation
HultPrize Vietnam
www.sifsea.com

+84 903 730776
nd.vn@hultprizevn.com

)

Tên tài khoản: SEA Edu Co., Ltd – Social Impact Foundation
Tên ngân hàng: Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank
(Viet A Bank)
Địa chỉ: 119-121 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái
Bình, quận 1, HCM
Swift code: VNACVNVX
CIF code: 020038301
Tài khoản:
0206000228629000 (VND)
0209000007289037 (USD)

