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MỤC ĐÍCH GIẢI THƯỞNG
 Bình chọn và vinh danh những doanh nghiệp đạt thành tích và kết quả kinh
doanh tốt trong lĩnh vực ITO/BPO tại Việt Nam
 Quảng bá và hỗ trợ các doanh nghiệp đạt giải tiếp cận các đối tác và thị
trường tiềm năng
 Xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia về gia công CNTT cho Việt
Nam.

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN
1.

Ông Nguyễn Công Ái, Phó Tổng giám đốc KPMG – Chủ tịch Hội đồng

2.

Ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TpHCM, Lãnh sự danh
sự Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh

3.

Ông Mr. Rick Yvanovich - Chairman of ICT Sector Committee, Hiệp Hội
Doanh Nghiệp Châu Âu Tại Việt Nam (Eurocham) - Chairman of the
AMCHAM HCMC ICT group, Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hoa Kỳ Tại Việt
Nam (AMCHAM)

4.

Ông Vũ Anh Tuấn – Tổng thư ký, Hội Tin học TPHCM (HCA)

5.

Đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

6.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA)

ĐIỀU KIỆN THAM GIA GIẢI THƯỞNG
1. Có hoạt động và đăng ký kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, có doanh thu
phát sinh từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
2. Hoạt động trong lĩnh vực gia công CNTT (ITO) và gia công quy trình doanh
nghiệp (BPO)
3. Kết quả kinh doanh hiệu quả, có mức tăng trưởng tốt, năng lực vượt trội về
công nghệ
4. Đáp ứng các yêu cầu về đăng ký và hồ sơ tham dự giải

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TIÊU CHÍ ĐẠT GIẢI
1. Top 10 Outsourcing Enterprises

• 10 công ty đạt Leading Outsourcing Enterprises và có doanh số cao nhất
2. Leading Outsourcing Enterprises
• Doanh Thu (2014) ≥ 40 tỷ VND, HOẶC
• Quy mô (2014) ≥ 50 người, VÀ, Doanh thu tăng trưởng trung bình > 20%
trong 3 năm liên tiếp (2012, 2013, 2014)
3. Emerging Outsourcing Enterprises
• Quy mô ≥ 50 người (2014), HOẶC
• Doanh thu (2014) ≥ 20 tỷ VNĐ, HOẶC

• Quy mô (2014) ≥ 20 người, VÀ Doanh thu tăng trưởng trung bình > 20%
trong 2 năm liên tiếp (2013, 2014)
Số lượng giải thưởng:
• Các doanh nghiệp thỏa tiêu chí cho mỗi nhóm
• Hội đồng bình có quyết định sau cùng trong từng trường hợp

QUYỀN LỢI DOANH NGHIỆP ĐẠT GIẢI


Vinh danh và trao Cúp vàng (Nhóm 1& 2), trao Giấy chứng nhận giải thưởng (nhóm 3)
tại sự kiện VNITO 2015



Một đại diện tham gia miễn phí Gala Dinner & Lễ trao giải của sự kiện VNITO 2015



Giới thiệu (1 trang) trong ấn phẩm đặc biệt Danh bạ về các doanh nghiệp đạt giải
(VNITO Award Directory), phân phối cho hàng ngàn đối tác và tổ chức



Danh sách doanh nghiệp đạt giải được đặt và lưu giữa lâu dài trên website
http://vnito.org



Doanh nghiệp đạt giải được ghi rõ trong Danh bạ trực tuyến về các doanh nghiệp ITO
của Việt Nam tại website http://vietnamitodirectory.com



Logo của doanh nghiệp được đặt 6 tháng trên website VNITO, HCA và QTSC, trị giá 36
triệu đồng



1 bài báo giới thiệu doanh nghiệp trên website VNITO trong 1 tháng, trị giá 4 triệu đồng



Được mời tham gia các chương trình PR và xúc tiến thương mại trong và sau VNITO
2015 được tổ chức bởi HCA, QTSC và các đối tác

QUẢNG BÁ CHO DOANH NGHIỆP ĐẠT GIẢI


Ấn phẩm đặc biệt bằng tiếng Anh, giới thiệu chi tiết dịch vụ và lĩnh vực hoạt
động của các doanh nghiệp đạt giải – phát hành cả 2 phiên bản giấy và danh
bạ trực tuyến – đến tất cả khách tham dự VNITO



Danh bạ doanh nghiệp đạt giải tiếp tục được chuyển đến cho các đối tác và
tổ chức chọn lọc từ trên 20quốc gia và vùng lãnh thỗ, thông qua các trung
tâm xúc tiến thương mại, lãnh sự quán; đến hơn 10 hội thảo quốc tế và khu
vực được tổ chức bởi HCA, QTSC và các công ty thành viên Ban tổ chức
VNITO



Ưu tiên giới thiệu và tham gia các sự kiện business matching B2B/B2C trong
các sự kiện và với các đối tác ITO/BPO



Ưu tiên giới thiệu trong các chương trình xúc tiến, quảng bá, phỏng vấn từ
báo chí, truyền hình và các tổ chức truyền thông trong và ngoài nước



Quảng bá và lưu giữ lâu
http://vietnamitodirectory.com

dài

trên

website

http://vnito.org

và

KINH PHÍ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH


Phần lớn kinh phí tổ chức chương trình được trích từ kinh phí tổ chức Hội
nghị VNITO 2015



Doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng hoàn toàn miễn phí



Chỉ những doanh nghiệp đạt giải mới đóng góp kinh phí (10 triệu đồng). Kinh
phí này được sử dụng để:
• In ấn ấn phẩm đặc biệt Doanh bạ các doanh nghiệp đạt giải, phân phát
cho khách tham dự; website danh bạ doanh nghiệp ITO/BPO
• Hỗ trợ kinh phí truyền thông cho các doanh nghiệp đạt giải trong và sau
sự kiện (báo chí, truyền thông, xúc tiến thương mại, v.v…) trong và ngoài
nước

THAM GIA TÀI TRỢ VÀ QUẢNG BÁ


Doanh nghiệp có thể tham gia tài trợ và quảng bá cho doanh nghiệp thông
qua các hình thức sau:
• Tài trợ Buổi lễ trao giải & Gala Dinner: 30.000.000 VNĐ
• Tài trợ và quảng bá trong ấn phẩm đặc biệt Danh bạ các doanh nghiệp
đạt giải (VNITO Award Directory)



• Trang 4:

14.000.000 VND

• Trang 2:

10.000.000 VND

• Trang 3:

8.000.000 VND

• Trang trong:

5.000.000 VND

Quyền lợi nhà tài trợ: http://vnito.org/benefit.pdf

ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI
1. Hồ sơ tham dự bao gồm:
•

Phiếu đăng ký tham gia và thông tin doanh nghiệp

•

Bản sao giấy đăng ký kinh doanh

•

Bản sao các giải thưởng, thành tích trước đây (nếu có)

•

Tất cả phải được người có trách nhiệm ký tên và đóng dấu

•

Download hồ sơ biểu mẫu tại http://vnito.org/award-kit.zip

2. Gởi hồ sơ : gởi trước ngày 12/09/2015
•

Gởi trước bản mềm về: award@vnito.org

•

Bản in có ký tên đóng dấu về: Chương trình Giải thưởng VNITO 2015,
nhà 3 Công viên Phần mềm Quang Trung, Q.12, TpHCM

3. Ghi chú
•

Phiếu đăng ký cần ghi đầy đủ thông tin để dùng in ấn trong Danh bạ

•

Thẩm định hồ sơ tại doanh nghiệp có thể được thực hiện (nếu cần).

LIÊN HỆ
1. Thông tin về giải thưởng và đăng ký
•

Nguyễn Thị Ngọc Tú

•

Email: award@vnito.org, ĐT: 01223881368

2. Website & download
•

VNITO

http://www.vnito.org

•

Award

http://vnito.org/award-en.pdf
http://vnito.org/award-vn.pdf

•

Brochure

http://vnito.org/award

•

Documents

http://vnito.org/award-kit.zip

•

Mẫu Award Directory

http://vnito.org/award-directory.pdf
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