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THÔNG TIN VỀ NGÀY HỘI BARÇAMANIA VIỆT NAM 2015 

1. Giới thiệu về Ngày hội Barçamania Việt Nam 2015 
 

       Cộng đồng Barçamania Việt Nam (FCBVN) được thành lập từ năm 2005, là nơi tập hợp 

các thành viên có niềm đam mê bóng đá nói chung và tình yêu với câu lạc bộ FC Barcelona. 

FCBVN hiện tại được cơ cấu và tổ chức thành một số khu vực chính là: FCB Hà Nội, FCB Sài 

Gòn, FCB Đà Nẵng, FCB Đồng Nai, FCB Hải Phòng, FCB Nghệ An, FCB Thái Nguyên, FCB Hà 

Tĩnh, FCB Nam Định, FCB Huế, FCB Cần Thơ,… Trong tương lai, FCBVN sẽ tiếp tục mở rộng ra 

nhiều địa phương khác trên cả nước. 

 

Trong chuỗi hoạt động nhân kỉ niệm 10 năm ngày thành lập Cộng đồng Barçamania 

Việt Nam, FCBVN quyết định tổ chức Ngày hội Barçamania Việt Nam 2015 với  Slogan “Một 

thập kỷ Đỏ - Xanh”. Ngày hội được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 22-23/08/2015 với quy 

mô toàn quốc nhằm tăng cường giao lưu giữa các thành viên, quảng bá đồng thời tái cơ cấu 

hoạt động của tổ chức cho thiết thực và phù hợp trong thời gian sắp tới.  

 

2. Nội dung chương trình tổng thể 
 

Ngày hội Barçamania Việt Nam 2015 từ ngày 22-23/08/2015 bao gồm 03 hoạt động 

chính. Cụ thể là: 

 Sáng thứ 7 (22/08): Giao lưu bóng đá 3 miền FCBVN. Quy mô 8 đội bóng đại diện đến từ 

các địa phương thuộc hệ thống FCBVN thi đấu tranh chức vô địch.  

 Chiều thứ 7 (22/08): Hoạt động Team Building với sự tham gia của tất cả các Barçamania 

đến tham gia ngày hội 

 Sáng-Trưa Chủ nhật (23/08): Chương trình chính Ngày hội Barçamania Việt Nam 2015  

 

Thông tin về Ngày hội sẽ được cập nhật đồng thời liên tục tại trang tin FCBVN 

(www.fcbarcelona.com.vn), Diễn đàn Barçamania Việt Nam 

(www.fcbarcelona.com.vn/diendan/forum.php) với gần 16.000 thành viên và trang cộng 

đồng FC Barcelona Vietnam trên mạng xã hội Facebook với khoảng 95.000 lượt Thích 

(www.facebook.com/FCBVietNam). 

http://www.fcbarcelona.com.vn/
http://www.fcbarcelona.com.vn/diendan/forum.php
http://www.facebook.com/FCBVietNam
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THÔNG TIN VỀ VIỆC TÀI TRỢ NGÀY HỘI BARÇAMANIA VIỆT NAM 2015 

 

1. Mục đích mời tài trợ 
 

Tiếp nối thành công của Ngày hội Barçamania Việt Nam của các năm trước, năm nay 

Ngày hội sẽ tổ chức ở một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam (Đà Nẵng). Để 

Ngày hội Barçamania Việt Nam 2015 hấp dẫn, sôi động, xứng đáng là một dấu ấn quan 

trọng trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 10 năm thành lập Cộng đồng, Ban Tổ Chức Ngày hội 

kính mời quý vị đến từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia tài trợ cho chương 

trình này. Việc tài trợ của quý vị sẽ góp phần quan trọng giúp Ngày hội thành công tốt đẹp. 

FCBVN sẽ dành các quyền lợi đặc biệt cho những nhà tài trợ và cam kết luôn ưu tiên đồng 

hành cùng quý vị trong nhiều hoạt động hợp tác khác trong tương lai. 

 
2. Các hình thức và gói tài trợ 

 

 Nhà tài trợ hiện kim: các gói tài trợ Kim Cương, Vàng sẽ được ưu tiên các quyền lợi 

đầu tiên 

 Nhà tài trợ hiện kim hoặc hiện vật: các gói tài trợ Bạc, Đồng. Gói tài trợ là hiện vật sẽ 

được quy đổi ra hiện kim tương ứng với các mức tài trợ hiện kim thì BTC sẽ không nhận 

thêm những tài trợ sản phẩm liên quan hoặc giống như của các nhà tài trợ đã có trước. 

Với những sản phẩm về dịch vụ thì sẽ cần có thỏa thuận riêng. 

 Những quyền lợi cụ thể dành cho các Nhà tài trợ có thể được trao đổi lại cho phù hợp 

với mong muốn và nguyện vọng thực tế của hai bên. 

 

Cụ thể các gói tài trợ như sau: 

Gói tài trợ Mức tài trợ Số lượng 

Kim Cương 15.000.000 VND 1 

Vàng 8.000.000 VND 2 

Bạc 3.000.000 VND 3 

Đồng Không giới hạn Không giới hạn 
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QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ 

STT Quyền lợi 
Kim 

cương 
Vàng Bạc Đồng 

1.  
Banner quảng cáo trên trang tin FCBVN trong 06 

tháng: www.fcbarcelona.com.vn 
√    

2.  
Banner bám dính quảng cáo  trên Diễn đàn trong 06 

tháng: 

http://www.fcbarcelona.com.vn/diendan/forum.php  

√ √   

3.  Được quảng bá trên fanpage FC Barcelona Vietnam: 

www.facebook.com/FCBVietNam 
10 posts 6 posts 3 posts  

4.  Đặt logo trên cover ở fanpage FCBVN trong 10/8- 10/9 √ √ √  

5.  
Được đặt logo trang trọng trên Backdrop, Bandroll, 

Standy trong tất cả hoạt động ở Ngày hội 
√ √ √  

6.  Được đặt brochure của công ty ở Bàn đăng ký    √ √   

7.  
Được sử dụng không gian để trưng bày, giới thiệu 

sản phẩm/dịch vụ tại Ngày hội 
√    

8.  Được phát biểu chào mừng đầu chương trình √    

9.  Đặt logo, thông tin trên video giới thiệu về Ngày hội 
Logo,  

chạy chữ 

chạy 

chữ 

chạy 

chữ 
 

10.  
Được giới thiệu trong các thông báo chính thức của 

BTC về ngày hội 
√ √ √ √ 

11.  Được sử dụng hình ảnh, video từ ngày hội √ √ √ √ 

12.  
Được là khách mời VIP tham gia Ngày hội Barçamania 

lần thứ IV kỷ niệm 10 năm thành lập FCBVN và lễ trao 

giải Miss FCBVN 2015 tại Đà Nẵng (8/2015) 

√ √ √  

13.  
Được giới thiệu là nhà tài trợ trên các đơn vị báo chí 

đưa tin về đại hội 
√ √ √  

14.  Ưu đãi khi đồng hành tham gia các hoạt động tiếp 

theo của FCBVN 
√ √ √ √ 

 

 

http://www.fcbarcelona.com.vn/
http://www.fcbarcelona.com.vn/diendan/forum.php
http://www.facebook.com/FCBVietNam
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PHƯƠNG THỨC NHẬN TÀI TRỢ & THÔNG TIN LIÊN HỆ 

1. Phương thức nhận tài trợ 

Sau khi đạt được thỏa thuận hoặc ký hợp đồng, Nhà tài trợ vui lòng chuyển khoản tiền tài 

trợ (hiện kim) hoặc gửi hiện vật tài trợ cho người có trách nhiệm ở phần 2 (Thông tin liên hệ). 

Công tác chuyển tiền tài trợ hoặc hiện vật được khuyến khích hoàn tất trước khi ngày hội 

bắt đầu khoảng 10 ngày (ngày 12/08) Trừ khi có thỏa thuận riêng. 

Để đảm bảo cho việc BTC thực hiện các cam kết về quyền lợi, các nhà tài trợ phải gửi các 

thông tin cần thiết cho BTC trước ngày cuộc thi diễn ra. Logo của nhà tài trợ phải được gửi 

cho BTC dưới dạng file ảnh chất lượng tốt. 

 

2. Thông tin liên hệ 

Quý Nhà tài trợ có thể liên hệ với các cá nhân sau để tiến hành tài trợ cho cuộc thi. Việc 

nhận tài trợ có thể là trực tiếp tại 03 địa điểm là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 

1. Trưởng BTC ngày hội (Tiếp nhận tất cả vấn đề liên quan đến tài trợ và thông tin ngày hội) 

 Anh: NGUYỄN HOÀNG THẮNG 

 Địa điểm: Hà Nội 

 Mobile: 0904 30 27 25 

 Email: thangnh81@gmail.com  

 Facebook: https://www.facebook.com/htktfantasy  

2. Ủy viên Tài chính và Truyền thông FCBVN (Chủ tài khoản nhận tài trợ) 

 Chị: LÊ THỊ THÙY MAI 

 Địa điểm: Hà Nội 
 Mobile: 0913 043 380 
 Email: lethuymai@gmail.com  
 Thông tin tài khoản: 

►Chủ tài khoản: Le Thi Thuy Mai  
►Số tài khoản: 0011001067651  
►Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch 

 Facebook: https://www.facebook.com/ltmai2512  

Trân trọng cám ơn quý vị đã đọc thư mời tài trợ 

Ngày hội Barçamania Việt Nam: “Một thập kỷ Đỏ-Xanh” 

TL CT FCBVN 
                                                                                                          Trưởng BTC Ngày hội FCBVN 2015 
                                                                                                                        

                                                                                                                (đã ký) 
Nguyễn Hoàng Thắng 

mailto:thangnh81@gmail.com
https://www.facebook.com/htktfantasy
mailto:lethuymai@gmail.com
https://www.facebook.com/ltmai2512
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Phụ lục 1: Nội dung chi tiết dự kiến Chương trình chính 

Ngày hội Barçamania Việt Nam 2015 
 

 Thời gian: 8h30-12h, Chủ nhật ngày 23/08/2015 

 Địa điểm: Khách sạn Biển Vàng – đường Phạm Văn Đồng cách bãi biển 400m 

 Slogan: “Một thập kỷ Đỏ-Xanh” 

 Đối tác bảo trợ thông tin: Zing, SCTV15, Báo Bóng Đá… 
 

Thứ 

tự 

Thời 

gian 

Thời 

lượng 
Nội dung Thực hiện 

1 08:30 30’ Đón khách BTC 

2 09:00 10’ 
MC bắt đầu chương trình: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thông báo 

ý nghĩa của Ngày hội Barçamania Việt Nam 2015 
MC, Kỹ thuật 

3 09:10 5’ Phát biểu chào mừng Nhà tài trợ 

4 09:15 10’ Chiếu tư liệu về FC Barcelona Kỹ thuật 

5 09:25 10’ Trò chơi tìm hiểu Lịch sử FC Barcelona  MC, Kỹ thuật 

6 09:35 10’ Chiếu tư liệu về FCB VN Kỹ thuật 

7 09:45 15’ 
Giao lưu với các gương mặt Barçamania tiêu biểu: Admin, đại biểu xa 

nhất, đại biểu trẻ nhất… 
MC 

8 10:00 10’ Chiếu video, hình ảnh tư liệu của FC Barcelona  MC, Kỹ  thuật 

9 10:10 5’ Văn nghệ FCB ĐN 

10 10:15 10’ Chiếu video, hình ảnh về FCBVN trên báo chí và trong cộng đồng xã hội Kỹ thuật 

11 10:25 15’ 
Giao lưu với các khách mời Báo chí, Nhà tài trợ và Đại diện 1 số Hội cổ 

đông viên khác 
MC 

12 10:40 10’ Trò chơi vận động hoặc có liên quan đến FC Barcelona, FCBVN FCB SG 

13 10:50 5’ Văn nghệ FCB HN 

14 10:55 10’ Ra mắt Ban lãnh đạo (BLĐ) FCB VN BLĐ mới 

15 11:05 90’ Chụp ảnh, Tiệc buffet giao lưu Tất cả 
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Phụ lục 2: Hình ảnh một số hoạt động Ngày hội Barçamania Việt Nam đã tổ chức 
 
 
 


