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Vì sao
nên quan 
tâm đến

CHIẾN DỊCH?

CHIẾN DỊCH BLOUSE TRẮNG TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH
Ðã trải qua hơn 25 năm tổ chức và ghi dấu ấn tốt đẹp trong 

lòng người dân và chính quyền địa phương ở khắp các tỉnh, thành 
phố khu vực miền Nam.

hình thức tài trợ linh hoạt
Ðơn vị có thể tài trợ 1 phần hoặc toàn bộ kinh phí cho Chiến dịch.

khẳng định trách nhiệm xã hội
Kinh doanh để thu lợi nhuận và phát triển đất nước.

cơ hội truyền thông và quảng bá thương hiệu
Thương hiệu đơn vị sẽ được sẽ được quảng bá trong cả  năm 

học 2019 - 2020 đến:
- Hơn 40.000 sinh viên, học viên, giảng viên, cán bộ, viên 

chức Ðại học Y dược TP. HCM.
- Hàng chục ngàn người dân, các em học sinh và gia đình tại 

các địa bàn, mặt trận của Chiến dịch.
Thông tin về Chiến dịch và đơn vị sẽ xuất hiện trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian diễn ra.
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Tặng 20.000 ấn phẩm tuyên truyền sức khỏe 
(sơ cấp cứu, tập trắng “học hay - sống khỏe”, 
truyện tranh “Quà tặng sức khỏe”,...

Tặng 200 tủ thuốc thanh niên cho các đơn 
vị, gia đình chính sách.

Hỗ trợ xây dựng “Trạm y tế kiểu mẫu” tại 
huyện Nhà Bè, Củ Chi.

Khám, cấp thuốc cho hơn 6000 lượt người 
dân tại huyện Củ Chi, huyện Giang Thành, 
huyện đảo Phú Quốc - Kiên Giang.

Thực hiện công trình thanh niên tại đảo Thổ Chu 
(Kiên Giang): hệ thống xả thải trạm y tế, ngân 
hàng máu sống, phần mềm hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Thực hiện đề án “We Go Green” với công 
trình “Bống ăn rác” và các hoạt động bảo vệ 
môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.

CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
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Tùy theo mức độ hỗ trợ  của quý công ty và thỏa thuận của hai bên. 
Nội dung gồm:

Các thương hiệu, sản phẩm của công ty được lưu hành 
trước, trong và sau chiến dịch theo sự thỏa thuận của hai 
bên và được thông tin đến hơn 1.300 chiến sĩ.

Logo, tên công ty được xuất hiện trên các sản 
phẩm truyền thông chiến dịch với tỷ lệ phù hợp.

Logo công ty được in trên áo chiến sĩ với số lượng theo 
thỏa thuận.

Ðược đưa tin trên các trang thông tin điện tử của 
Ðoàn - Hội Sinh viên Ðại học Y dược TP. HCM, các 
báo, đài đồng hành cùng chiến dịch.

Ban Chỉ huy Chiến dịch mời đại diện lãnh đạo công ty 
tham gia các hoạt động, chương trình, tặng quà các các 
em thiếu nhi.

CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

HIỆN KIM HIỆN VẬT - QUÀ TẶNG



Quý công ty, đơn vị được công 
nhận là “Nhà tài trợ kim 
cương” khi tổng giá trị gói tài 
trợ từ 50.000.000đ

Quý công ty, đơn vị được công 
nhận là “Nhà tài trợ vàng” khi 
tổng giá trị gói tài trợ từ 
30.000.000đ

Quý công ty, đơn vị được công 
nhận là “Nhà tài trợ bạc” khi 
tổng giá trị gói tài trợ từ 
15.000.000đ

CÁCH THỨC QUY ĐỔI

Quý công ty, đơn vị được công 
nhận là “Đồng tài trợ” khi tổng 
giá trị gói tài trợ từ 5.000.000đ

CÁC GÓI TÀI TRỢ

NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

NHÀ TÀI TRỢ BẠC ĐỒNG TÀI TRỢ

Giá trị gói tài trợ = Hiện kim + (Giá trị hiện vật x 0.5)
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QUYỀN LỢI CHI TIẾT NHÀ TÀI TRỢ

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG*
NHÀ TÀI TRỢ
KIM CƯƠNG

NHÀ TÀI TRỢ
VÀNG

NHÀ TÀI TRỢ
BẠC

ĐỒNG TÀI TRỢ

Logo được đặt trên các ấn phẩm 
truyền thông của chiến dịch với 
kích thước phù hợp.

Trong lễ ra quân chiến dịch

Poster đơn vị tài trợ được dán trên 
bản tin Đoàn - Hội (40x60cm)

Được treo banner quảng cáo trên 
website tuoitreyduoc.com

Được đăng bài giới thiệu về đơn vị 
trên fanpage Tuổi trẻ Y Dược

Đại diện đơn vị được mời tham gia 
các chương trình, sự kiện trong 
chiến dịch

*Các quyền lợi khác giữa Ban Chỉ huy Chiến dịch và đơn vị tài trợ được xác lập theo thỏa thuận.

Đối với hạng mục “ÁO ĐỒNG PHỤC” đơn vị tài trợ 
được in logo của quý công ty/đơn vị lên áo theo thỏa 
thuận tài trợ riêng. Ngoài ra, Ban Chỉ huy cũng sẽ thỏa 
thuận cùng nhà tài trợ cụ thể hơn về các quyền lợi 
cũng như các hình thức tài trợ khác.

Được đặt gian hàng quảng bá sản 
phẩm hoặc quầy tiếp cận sinh viên 
trong khuôn viên trường

Logo, tên và thông tin được vị được 
giới thiệu trong các bài viết truyền 
thông xuyên suốt chiến dịch

Bằng đơn vị
tổ chức

3 ngày

Logo+tên
+thông tin Logo+tên Logo Logo

Hỗ trợ truyền thông, cảm ơn sau 
chiến dịch

5 tuần 3 tuần 2 tuần 1 tuần

2 ngày 1 ngày

Được mời phát
biểu, nhận thư cảm

ơn và hoa

Nhận thư cảm
ơn và hoa

Nhận thư cảm
ơn và hoa

Nhận thư cảm
ơn và hoa

Bằng 1/2
đơn vị tổ chức

Bằng 1/3
đơn vị tổ chức

Bằng 1/4
đơn vị tổ chức

logo tài trợ



KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

FACEBOOK

Hệ thống fanpage gần 20.000 like

Mỗi ngày có hơn 10.000 truy cập của sinh viên, giảng viên, cán bộ, viên chức

WEBSITE

BÁO MẠNG

ONLINE

https://www.facebook.com/TuoitreYDuoc/
https://www.facebook.com/BTTNMHX/

tuoitreyduoc.com www.ump.edu.vn

Quét mã QR để xem tổng hợp các báo mạng đưa tin về hoạt động
của Đoàn - Hội Sinh viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh



KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG BACKDROP, STANDEE, BĂNG RÔN
TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

HÌNH ẢNH THỰC TẾ
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Ban Chỉ huy Chiến dịch Blouse trắng tình nguyện Mùa hè xanh Đại học Y Dược 
TP. Hồ Chí Minh năm 2019 xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Công 
ty, đơn vị. Rất mong nhận được nhận được sự phản hồi từ phía Quý Công ty, đơn 
vị theo các địa chỉ liên hệ sau:

ThS. Trương Văn Đạt
Bí thư Đoàn Trường

SĐT: 0935 46 56 96
Email: dattv@ump.edu.vn

DS. Nguyễn Trí Hòa
Phó Bí thư Thường trực Đoàn Trường

SĐT: 0164 315 5453 – 091 174 4143
Email: trihoa@ump.edu.vn

Đ/c Trần Duy Quân
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

SĐT: 0167 247 8138 – 094 769 7360
Email: tranduyquanyds@gmail.com

Tầng 15, tòa nhà 15 tầng (217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM)

028 39 526 019 www.tuoitreyduoc.com
www.facebook.com/TuoitreYDuoc 


