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Tổng quan | VDAS Year-End Party 

Ngày event 
03 / 02 / 2021  
 
Thời gian 
6PM – 10PM 

 
Số lượng khách dự kiến 
200 - 300 khách 

Đối tượng khách tham dự 
Giám đốc điều hành, Chủ tịch, Giám đốc sáng tạo / R&D / Chuyên gia 
Thiết kế Nội thất / Kiến trúc sư đẳng cấp/ Thiết kế các ngành / 
Brandings 

 
▪ Các công ty tư vấn thiết kế, agency 
▪ Các công ty thiết kế kiến trúc & nội thất. 
▪ Các công ty quản lý bất động sản. 
▪ Các nhà phát triển bất động sản. 
▪ Các công ty vật liệu thiết kế nội thất 
▪ Các nhà giáo dục thiết kế, sinh viên. 

THIẾT KẾ  
NỘI THẤT, KIẾN TRÚC , 
THƯƠNG HIỆU, THỜI 

TRANG, SẢN PHẨM 

LĨNH VỰC 

LIÊN QUAN THIẾT KẾ 



METROPOLE 
CONVENTION CENTER 

216 Lý Chính Thắng Dist 3, HCMC  
https://www.metropole.com.vn/ 

Venue | VDAS Year-End Party 



Concept | VDAS Year-End Party 

CHỦ ĐỀ  
 
Chủ đề chính của buổi tiệc là tri 
ân các thành viên đã đồng hành 
cùng VDAS trong năm 2020.   
 
Kết nối phát triển thêm nhiều 
thành viên mới 2021 cùng hội 
tụ để cùng VDAS khẳng định 
đẳng cấp và trở thành nền tảng 
tinh hoa kết nối cộng đồng thiết 
kế Việt Nam và Quốc tế, tạo sức 
mạnh  đạt những thành tựu 
tuyệt vời nhất trên con đường 
xây dựng ngành công nghiệp 
sáng tạo Việt Nam. 
 



Chủ đề  
TẾT | DESIGN COMMUNITY 

Concept | VDAS Year-End Party 
 
Không gian tiệc 
 
Không gian sang trọng, ấm cúng, 
đẳng cấp, tinh tế và dân tộc sáng 
tạo theo chủ đề TẾT 

 
Các chi tiết trang trí tiệc và hoa 
văn theo tone đen, trắng & đỏ. 
 
Trang phục khách mời 
 
Dresscode trắng, đỏ và đen, mỗi 
khách tham dự là một VDAS 
TALENTS 



Agenda 

6.00 – 6.30PM           Đón khách và Networking 

 
7.00 – 7.10PM           KICK-OFF buổi tiệc & MC chào mừng 
 
7.10 – 7.20PM           Đại diện VDAS chia sẻ 
 
7.20 – 7.30PM           Đại diện nhà TÀI TRỢ 
 
7.30 – 8:00PM           Tôn vinh các hội viên VDAS và các thành viên  
                                       đóng góp tích cực VDAS 
 
 7:50 – 9:00PM          Tiệc buffet bàn +  netwoking 
                                       Biểu diễn ca nhạc - trình diễn thời trang 
                                       Xổ số may mắn. 
 
9.20PM                       Kết thúc event 

Chủ đề  
TẾT | DESIGN COMMUNITY 



 
Tiệc Buffet bàn 

STAR LIGHT 

STAR BRIGHT 

Set up Sự kiện 
Buffet & Engagement 
Activities 



No Quyền lợi tại sự kiện 
GÓI  

PLATINUM  

120 TRIỆU 

GÓI  
GOLDEN  

80 TRIỆU 

GÓI  
SILVER   

50 TRIỆU 

1 
Logo NTT xuất hiện trên các kênh truyền thông Ban tổ chức (facebook, landing page, email marketing, 
Linkedin.) 

Lớn Vừa Nhỏ 

2 
Logo NTT xuất hiện trên các sản phẩm quảng bá sự kiện (Video, backdrop, standee và các hình thức khác 
trong sự kiện). 

Lớn Vừa Nhỏ 

3 Logo NTT xuất hiện trong các ấn phẩm, thư mời gửi đến khách mời. Lớn Vừa Nhỏ 

4 Bài viết giới thiệu nhà tài trợ trên fanpage của chương trình 3 bài 2 bài 1 bài 

5 NTT nhận toàn bộ DATA khách tham dự. Có Không Không 

6 NTT nhận hình ảnh & video clip sự kiện, chia sẻ về website. Có Có Có 

7 Chiếu clip trước giờ khai mạc Clip giới thiệu Clip g/t 0 

8 Chiếu clip giờ giải lao & bế mạc Clip giới thiệu Clip g/t Clip g/t 

9 Khu vực trưng bày sản phẩm tại sảnh lobby  9m2 6m2 4.5m2 

10 Cho catalog & quà vào túi quà tặng cho khách VIP  Có Có Có 

11 Vé mời tham dự 5 vé 3 vé 2 vé 

Quyền lợi Nhà tài trợ | VDAS Year-End Party 



No Quyền lợi truyền thông & Quảng bá thương hiệu 
tham gia 

logo 

Bàn trưng 

bày 

Chi phí tham gia (chưa bao gồm VAT) 3 TRIỆU 8 TRIỆU 

1 Logo trên các kênh truyền thông online VDAS & VMARK (facebook, landing page, email marketing, Linkedin.) 0 0 

2 Logo trên Bảng sự kiện & standee tại lobby có có 

3 Logo trên các Hạng mục sự kiện khác (Video, backdrop và các hình thức trang trí trong sự kiện). 0 0 

4 Logo trong các ấn phẩm, thư mời gửi đến khách mời. 0 0 

5    Bài viết giới thiệu trên fanpage của chương trình. 0 0 

6 Nhận DATA khách tham dự. 0 0 

7 NTT nhận hình ảnh & video clip sự kiện 0 0 

8 Khu vực trưng bày sản phẩm tại sảnh Lobby  0 
Bàn & 2 nhân 

viên  
tư vấn 

9 Cho catalog & quà vào túi quà tặng cho khách VIP  có có 

10 Vé mời tham dự 1 vé 2 vé 

Quyền lợi Nhà trưng bày | VDAS Year-End Party 



Thank you 

PREPARED BY 
 

VDAS DESIGN ASSOCIATION 

VMARK VIETNAM DESIGN WEEK & AWARD 

E.  info@vietnamdesign.org.vn 

T.  028 3636 8449 | 0909 999 906 

W. vietnamdesignweek.org 
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