
 
 

 

 

THƯ MỜI TÀI TRỢ 

CÚP BÓNG ĐÁ LỮ HÀNH THĂNG LONG 2019 

 

Kính gửi:   Quý Cá nhân, Quý Doanh nghiệp 

 

Câu lạc bộ bóng đá Thăng Long được thành lập và hoạt động từ năm 2004 với hầu hết các thành 

viên công tác trong ngành du lịch, lữ hành và khách sạn cũng như các dịch vụ liên quan ở  Hà 

Nội như: Asian Trails, Asia First Travel, U-Viet Travel, Happy Go, Discover East, Viet 

Dreamland Travel, Vietnam Impressive, Indochina Pearl, Hana House, Boss Hotel, Nhà Xe 

Quảng An… 

 

Thăng Long Cup (Cúp bóng đá lữ hành Thăng Long) là hoạt động thường niên của câu lạc bộ 

bóng đá Thăng Long với mục đích mở rộng giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị hợp tác hiệu quả 

giữa các câu lạc bộ bóng đá và các doanh nghiệp. Cúp Bóng đá Lữ Hành Thăng Long 2019 là 

giải bóng đá kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực lữ hành, du lịch và khách sạn, nhà hàng, là 

một dịp tốt để chúng tôi được hân hạnh quảng bá, vinh danh các nhà tài trợ, các tổ chức, cá 

nhân, những người dù rất bận rộn với công việc kinh doanh vẫn đã, đang và sẽ luôn luôn dành 

niềm đam mê cho trái bóng. Hoạt động nào cũng cần có ngân sách và sự đóng góp quý báu của 

quý vị và quý doanh nghiệp cho sự thành công của giải đấu thật đáng trân trọng. 

 

Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị, quý doanh nghiệp tài trợ cho Cúp bóng đá lữ hành 

Thăng Long 2019. Giải sẽ chính thức được diễn ra từ ngày 17 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 

12 năm 2019, gồm 08 đội bóng chia làm 2 bảng đấu. 



 
 

 

CÁC MỨC TÀI TRỢ 

 

1. Tài trợ kim cương: 

- Mức tài trợ: 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng) 

- Quyền lợi: 

 + Logo được đặt bên phải (ngang hàng logo Thăng Long FC và ngang tên của giải 

đấu) trên backdrop và banner của giải đấu. 

 + Được giới thiệu trong họp bốc thăm, khai mạc và bế mạc giải 

 + Mời lên tặng hoa, cờ lưu niệm và Cúp vô địch. 

+ Tên và logo của nhà tài trợ sẽ được đăng trên facebook của Thăng Long FC: 

https://www.facebook.com/thanglongfc/ website chính thức của câu lạc bộ: 

www.thanglongfc.org  

 + Mời miễn phí 2 suất tham dự tất niên cuối năm của Thăng Long FC. 

 

 

2. Tài trợ vàng: 

- Mức tài trợ: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) 

- Quyền lợi: 

 + Logo được đặt ở giữa bên dưới nhà tài trợ Kim Cương trên backdrop và banner của 

giải đấu. 

 + Được giới thiệu trong họp bốc thăm, khai mạc và bế mạc giải 

 + Mời lên tặng hoa, cờ lưu niệm và đôi Hạng nhì. 

+ Tên và logo của nhà tài trợ sẽ được đăng trên facebook của Thăng Long FC: 

https://www.facebook.com/thanglongfc/ website chính thức của câu lạc bộ: 

www.thanglongfc.org  

+ Mời miễn phí 2 suất tham dự tất niên cuối năm của Thăng Long FC. 
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3. Đồng tài trợ: 

- Mức tài trợ: 5.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) 

- Quyền lợi: 

 + Logo được đặt ở bên dưới nhà tài trợ Kim Cương và tài trợ Vàng trên backdrop và 

banner của giải đấu. 

 + Được giới thiệu trong họp bốc thăm, khai mạc và bế mạc giải 

 + Mời lên tặng hoa, cờ lưu niệm. 

+ Tên và logo của nhà tài trợ sẽ được đăng trên facebook của Thăng Long FC: 

https://www.facebook.com/thanglongfc/ website chính thức của câu lạc bộ: 

www.thanglongfc.org  

 

Quy cách backdrop: 

 

Kích thước backdrop: 4,7 x 6,4 m 
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Thời hạn cam kết và hoàn tất thủ tục tài trợ lúc 11:00 ngày 7 tháng 11 năm 2019 

 

Cam kết tài trợ vui lòng liên hệ:  

Đội trưởng: Đặng Văn Hiền roben@thanglongfc.org điện thoại: 0988 835 969  

Chủ tịch: Đỗ Nguyên Khang alex@thanglongfc.org. Điện thoại: 0942 168 868. 

Đồng thời: 

- Chuyển Logo, thông tin liên lạc (Tel, fax, email, web site) cho BTC. 

- Cử đại diện tham gia các buổi khai mạc, bế mạc giải đấu và các buổi diễn ra các trận đấu của 

giải. 

 

Chuyển tiền tài trợ. Vui lòng chuyển khoản 

 Tên tài khoản   :  TRẦN NGỌC TUẤN ANH 

Số tài khoản   : 001100 4308493 

Ngân hàng : Sở giao dịch Ngân hàng Vietcombank, 198 Trần Quang 

Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 

Rất mong sự hợp tác của Quý vị và quí công ty. 

 

Trân trọng, 

Đại diện Ban tổ chức 

 

 

Đội trưởng Thăng Long FC 

Đặng Văn Hiền. 
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