PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỊNH DANH VÀ QUẢNG CÁO
TRÊN BẢN ĐỒ « CÁC DOANH NGHIỆP THUỶ SẢN VIỆT NAM »
(Kèm CV số: 15/2018/VPĐD-VASEP ký ngày 14/03/2018 v/v đăng ký tham gia định danh trên Bản đồ
“Các DN Thủy sản Việt Nam”)

Tên công ty:...................................................................................................................................
Tên tiếng Anh :..............................................................................................................................
Tên giao dịch viết tắt :..................................................................................................................
Địa chỉ :..........................................................................................................................................
Tel :....................................... Fax :........................................Email : ...........................................
Website :...................................................................Mã số thuế công ty: ...................................
Tên người liên hệ:......................................................Mobile :.....................................................
Email người liên hệ :...................................................................................................................
Hình thức tham gia

Định danh thương hiệu

Đơn giá (bao gồm VAT)
Hội viên VASEP
- DN được xuất hiện thông tin
liên hệ trên Bản đồ (Tên DN,
Tel, Fax, Email, website, EU
code, …)

Ngoài Hội viên VASEP
- DN được xuất hiện thông tin
liên hệ trên Bản đồ « Các DN
Thủy sản VN » (Tên DN, Tel,
Fax, Email,…)

Không tính phí

Quảng cáo hình ảnh

- DN được đăng quảng cáo
trên mặt trước của Bản đồ
(Hình ảnh banner, Logo hoặc
thông tin quảng cáo với kích
thước 8.5cm x 9.5cm)

3.000.000đ/DN
- DN được đăng quảng cáo
trên mặt trước của Bản đồ
(Hình ảnh banner, Logo hoặc
thông tin quảng cáo với kích
thước 8.5cm x 9.5cm)

20.000.000đ/vị trí

30.000.000đ/vị trí

1. Do số lượng vị trí quảng cáo có hạn (12 vị trí), vì vậy vị trí quảng cáo sẽ được sắp xếp
theo thứ tự thời gian nhận được đăng ký của các DN (tính từ trên xuống & từ trái qua phải,
theo thứ tự đánh số A, B, C...trên bản đồ demo).
2. Thanh toán : Ngay sau khi đăng ký cho đến hết ngày 15/04/2018, đề nghị Quý DN thanh
toán bằng chuyển khoản tổng số phí cho quảng cáo vào tài khoản:
Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Thương mại VASEP
Tài khoản số: 28554939 (VNĐ).
Tại: Ngân hàng Thương mại CP Á Châu (ACB) – Sở giao dịch Hà Nội.
Địa chỉ: 10 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chị Nguyễn Trang (0906.151.556)

Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà nội.
Tel: 024. 3835 4496 (ext 212)/ Fax: 024. 3771 5084
Email: nguyentrang@vasep.com.vn

Ngày tháng năm 2018
Lãnh đạo DN
(Ký tên, đóng dấu)

