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DEN VIETNAMSKÝCH STUDENTŮ 2012



Čas: 14:30 – 18:00 5. října 2012
Místo: Restaurace Hoang Thanh, OC SAPA Libušská 319, Praha 4

Akce Den vietnamských studentů 2012 se koná po loňkém úspěchu. Je to setkání vietnamských studentů žijících
v ČR, letos formou konference s tématem studium v ČR, věnován vietnamským mladistvým a jejich rodičům, za
účelem vzájemného porozumění a podpory.
(Fotoreport loňské akce 8.10.2011 Strnad.info: http://strnad.info/reportaz/ngay-hoi-sinh-vien-2011-10-08.html)
Součást akce je také firemní trh určený pro firmy a další organizace, které se zajímají o vietnamskou komunitu.
Pro ně je ohrazen samostatný velký sál (viz plánek), kde budou mít vlastní stánky. V této místnosti je i pult
s občerstvení a místo k posezení pro návštěvníky. V loni akci navštívilo zhruba 300 lidí.

Nabídka pro firmy, sponzory (v případě zájmu hlašte nejpozději do 25.9.2012)
Firemní trh
Pro firmy nabízíme možnost se akce zúčastnit, zejména mít vlastní prostor ve velkém sálu, kde se koná firemní
trh. Zde můžete hledat budoucí kolegy, prezentovat svoje jméno a produkty či služby, jak ve vlastním stánku, tak
na pódiu. Tedy pro Vás k dispozici:






stůl s židlemi ala stánek pro vlastní aktivitu,
výstup na pódiu v určeném programu pro zúčastněné firmy: 15:30 - 16:00 a 17:00 - 18:00
firemní logo běžící na plátně (pokud neběží studentské prezentace škol),
firemní logo/jméno ve všech propagačních materiálech o akci (letáky, pozvánky, články),
pomoc při komunikaci ve vietnamštině v případě potřeby.

Za každou účast (1 stůl) se bere organizační poplatek 2000,- CZK. Pro každou sponzorskou částku navíc nebo jiné
způsoby sponzorování se dohodneme na další benefity.
Zábavný los
Na konci konferenčního programu bude zábavná hra, během které výherci mohou losovat svou odměnu. Jako
výhry můžete sponzorovat svoje firemní produkty a služby. Různé kupóny a poukázky jsou vítané. Benefity pro
sponzory toho typu:





možnost předávání výher na pódiu 17:00 - 18:00
firemní logo běžící na plátně (pokud neběží konferenční prezentace škol),
firemní logo ve všech propagačních materiálech o akci (letáky, pozvánky, články),
pomoc při komunikaci ve vietnamštině v případě potřeby.

U některých produktů vyhradíme možnost odmítnout podle vlastního uvážení.

BBT@vietinfo.eu Kancelář: 5.patro, budova 7 pater, Libušská 319, Praha 4 (u vchodu pro pěší)
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Prostor konání akce:
Zde je přeběžný plán. Podle počtu
zúčastněných se může firemní prostor
ještě rozšířovat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Firemní stánky
Samoobslužné občerstvení
Volné posezení
Malé pódium
Plátna
Informační nástěnky
Konferenční sál

O loňské akci:




Studenti: UK, ČVUT, VŠE, ČZU
Firmy: Poštovní spořitelna, REMAX reality, EUVIET, AVIETTE, Opencall, Vietinfo.eu, Elmich, ČVS.
Sponzoři: Vietinfo.eu, Elmich, Hội người Việt Nam tại Séc, VIMIXA, IVO, WPB, Total Broker, Hotel SAPA.

Předběžný program:
Hlavní program se koná v malé posluchárně, tedy konferečním sále (7.) od 14:30 do 17:00 s jednou
přestávkou. Vystoupí zde opět studenti ze 4 vysokých škol jako v loňském roce s power-point prezentací (v
češtině), které budou zobrazeny na všech plátnách (5.).
Firemní trh se uskuteční ve větším sále. Firmy mají možnost vystupovat na malém pódiu v:



15:30 do 16:00 - kdy studentský program má přestávku,
17:00 do 18:00 - po skončení studentského programu, zábavný los a předání výher.

Organizátoři:
Akci spořádají vietnamští studenti ve spolupráci s portálem Vietinfo.eu, jednička v oblasti internetového
média pro vietnamskou komunitu v ČR. Veškeré informace týkající se akce Den studentů budou na těchto
stránkách publikovány, včetně uvedení loga/jména sponzorů a zúčastněných firem.
Pro přestavu, Vietinfo.eu se v hodnocení od Alexa.com pohybuje mezi 40 000. až 80 000. nejčtenější webové
stránky na celém světě. V ČR má obvykle pozici mezi 500. až 800., několikkrát se dostal také do top 500.
Kontakt:
Tran Thu Trang: tranthutrang@seznam.cz, BBT@vietinfo.eu, 607 778 722 (produkce, jednání se sponzory)
Ing. Dinh Van Hoi: hoi@seznam.cz, quangcao@vietinfo.eu, 602 212 486 (jednání se sponzory)
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