
 

 

 

 

 

Thừa Thiên Huế ngày 18 tháng 6 năm 2020  

 

 

THƯ NGỎ TÀI TRỢ  

Cuộc thi “Hoa khôi Đại học Huế 2020”  

hành trình tìm kiếm Hoa hậu Việt Nam năm 2020 

 

 

Kính gửi: ………………………………………………………… 

 

Cuộc thi “Hoa khôi Đại học Huế 2020” với chủ đề “Nữ sinh Đại học Huế 

toả sáng cùng tri thức” tôn vinh vẻ đẹp vẻ đẹp trí tuệ, tài năng của nữ sinh Đại 

học Huế. Cuộc thi cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham 

gia các hoạt động xã hội, từ thiện, có tấm lòng nhân ái, bao dung, biết yêu quê 

hương đất nước, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc 

biệt khó khăn. 

“Hoa khôi Đại học Huế 2020” là sân chơi bổ ích, giới thiệu những nét 

đẹp văn hóa và đặc trưng của Đại học Huế, quảng bá hình ảnh văn hoá, du lịch, 

giáo dục của Thừa Thiên Huế đến bạn bè cả nước. Thành công của cuộc thi góp 

phần vào hành trình tìm kiếm Hoa hậu Việt Nam năm 2020.  

Cuộc thi “Hoa khôi Đại học Huế 2020” được truyền hình trực tiếp trên 

Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế và fanpage Hoa khôi Đại học 

Huế 2020. 

Đối tượng dự thi: Nữ sinh có độ tuổi từ 18 đến 24 đang theo học tại Đại 

học Huế. 

Lịch trình cuộc thi: Vòng sơ khảo, vòng bán kết và vòng chung kết được 

tổ chức từ ngày 20/6/2020 đến ngày 25/7/2020 tại Huế. 

Ban tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Đại học Huế 2020” trân trọng gửi lời mời 

hợp tác đến quý đối tác với mong muốn cùng chúng tôi thực hiện các hoạt động 

truyền thông nhằm tăng giá trị và quảng bá thương hiệu cho cả hai bên. 

Ban Tổ chức cuộc thi mong muốn quý đối tác tài trợ: 

- Kinh phí tổ chức cuộc thi 

- Kinh phí trao giải cho các danh hiệu 

- Tài trợ trang phục, trang điểm cho các thí sinh  

- Hỗ trợ truyền thông, quay phim, chụp hình, livetream  

- Hỗ trợ chỗ ở và phương tiện đưa đón Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và 

thí sinh… 



Các quyền lợi của nhà tài trợ: 

- Danh xưng chính thức suốt chương trình và được tôn vinh tại đêm chung 

kết cuộc thi. 

- Spot quảng cáo 15 đến 30 giây trên truyền hình trực tiếp đêm chung kết. 

- Hoa khôi sẽ chụp hình/PR quảng cáo cho Doanh nghiệp với vai trò Đại 

sứ thương hiệu. 

- Sản phẩm được lồng ghép trong các phóng sự đồng hành cùng chương 

trình phát sóng trên ấn phẩm truyền thông của Đại học Huế. 

- Logo xuất hiện trong các chương trình sự kiện của chương trình. 

- Trang quảng cáo trong các ấn phẩm của chương trình… 

Bên cạnh đó, chúng tôi còn có kế hoạch quảng cáo phù hợp với từng 

thương hiệu, ưu tiên trong các cuộc thi Hoa khôi Đại học Huế trong những năm 

tiếp theo, thương hiệu sẽ được nhận các quyền lợi chính như quảng cáo trên 

truyền hình, báo chí, mời dự họp báo, được trưng bày sản phẩm tại các điểm tổ 

chức cuộc thi tại Đại học Huế. 

***** 

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Ban Tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Đại học Huế 2020” 

Địa chỉ: 03 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Điện thoại: 0234.3832091 - 0234.3821759 

Di động: 0901794000 - TS. Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Đại học Huế, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi. 

Email: hoakhoidhh@hueuni.edu.vn 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

PGS.TS Huỳnh Văn Chương 
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DANH MỤC CÁC GÓI TÀI TRỢ  

Cuộc thi “Hoa khôi Đại học Huế 2020”  

 hành trình tìm kiếm Hoa hậu Việt Nam năm 2020 

 

STT Tên gói tài trợ Trị giá  

1 Gói tài trợ kim cương Trên 500.000.000đ 

2 Gói tài trợ vàng Từ 300.000.000đ đến dưới 500.000.000đ 

3 Gói tài trợ bạc Từ 100.000.000đ đến dưới 300.000.000đ 

4 Gói tài trợ đồng Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ 

5 Gói đồng tài trợ Dưới 50.000.000đ 

6 

Gói tài trợ truyền thông 

Truyền thông, đưa tin, phòng sự xuyên 

suốt chương trình; thiết kế sân khấu biểu 

diễn, thiết kế poster sự kiện 

7 Gói tài trợ phương tiện di 

chuyển 

Hỗ trợ phương tiện đưa đón BTC, BGK, 

thí sinh xuyên suốt chương trình 

8 
Gói tài trợ áo dài 

Hỗ trợ trang phục áo dài cho thí sinh từ 

vòng bán kết đến kết thúc cuộc thi. 

9 
Gói tài trợ trang phục thể 

thao 

Hỗ trợ trang phục thể thao (earobic, gym, 

yoga) cho thí sinh thi nội dung trang 

phục thể thao 

10 Gói tài trợ quay phim, 

chụp hình, livetream 

Quay phim các dự án của thí sinh, quay 

phim tư liệu sự kiện, chụp hình thí sinh, 

11 
Gói tài trợ trang điểm 

Trang điểm cho thí sinh từ vòng bán kết 

đến kết thúc cuộc thi. 
 

BAN TỔ CHỨC 

HOA KHÔI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ 2020 

------------------------------------------ 

 

 

 

 

Kinh phí tài trợ cho cuộc thi bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin sau:  

Tên tài khoản: ĐẠI HỌC HUẾ 

Số tài khoản: 121000014706 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi 

nhánh Huế 


