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THƯ MỜI ĐỒNG HÀNH  
DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ FRANCONOMICS LẦN THỨ IV-2022 

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP - ĐẠI HỌC – CHUYÊN GIA - ĐỊA PHƯƠNG 
 

Chủ đề: “Kinh tế tuần hoàn và những cơ hội hợp tác trong không gian Pháp ngữ” 
 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp , Quý đối tác 
 

Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin gửi tới Ban Giám đốc và Quý Công ty lời chúc sức 

khỏe và lời chào trân trọng đồng thời kính mời Quý Công ty đồng hành tổ chức 

Franconomics lần thứ IV - 2022 do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học 

Pháp ngữ (AUF) và Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) – ĐHQGHN đồng tổ chức. 

Franconomics - 2022 diễn ra vào 02 ngày 20-21/10/2022 với chủ đề chính là “Kinh tế 

tuần hoàn và những cơ hội hợp tác trong không gian Pháp ngữ”. Sự kiện bao gồm một 

chuỗi các hoạt động: Diễn đàn quốc tế kết nối Doanh nghiệp – Đại học – Chuyên gia – 

Địa phương và Hội thảo Quốc tế về “Biến đổi khí hậu và an ninh lương thực tại các quốc 

gia đang phát triển. 

Franconomics là diễn đàn quốc tế thường niên kết nối trường Đại học - Doanh 

nghiệp – Chuyên gia và Địa phương trong và ngoài Cộng đồng Pháp ngữ, do IFI khởi 

xướng, được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ. Franconomics lần thứ I-2019 với chủ đề 

“Công nghệ số cho sự phát triển kinh tế – xã hội thông minh”; Franconomics lần thứ II-

2020 về “Từ khởi nghiệp đến khởi nghiệp thông minh” và Franconomics lần thứ III với 

chủ đề “Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ 

thiết yếu trong bối cảnh Covid-19” đã diễn ra thành công với sự tham gia của hơn 1000 

đại biểu đến từ hơn 25 quốc gia. 

Nhận thấy sự năng động của Quý Công ty với kinh nghiệm trong các lĩnh vực đã triển 

khai thành công thời gian qua. Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý Công ty tham dự 

Franconomics-2022 với tư cách đơn vị đồng hành. Tôi tin rằng sự tham gia của Quý Công ty 

sẽ góp phần to lớn vào thành công của sự kiện. Diễn đàn cũng là cơ hội thắt chặt quan hệ và 

là bước tiếp nối cho các hoạt động hợp tác sắp tới giữa IFI và Quý Công ty. 

Chúng tôi xin gửi kèm thư mời Chương trình, quyền lợi về tham gia với vai trò 

đồng hành của Quý Công ty. Mọi thông tin chi tiết về Franconomics-2022, vui lòng 

tham khảo tài liệu gửi kèm hoặc liên hệ với Đại diện Ban tổ chức Franconomics 2022, 

ông Phan Xuân Thắng, điện thoại: 0916.113.186 

Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý Công ty. 

Trân trọng cảm ơn. 
 

Hà Nội, ngày  01  tháng  10  năm 2022 

T/L.TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG TIỂU BAN TÀI TRỢ 
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QUYỀN LỢI KHI THAM GIA VỚI VAI TRÒ ĐỒNG HÀNH 

 

1.  Tham gia tổ chức truyền thông trong Hội thảo với vai trò là Đơn vị đồng hành; 

2. Trên các ấn phẩm truyền thông để đăng lên các kênh truyền thông có xuất hiện Logo 

đồng hành của Công ty; 

3. Trong quá trình diễn ra sự kiện Logo của Công ty luôn xuất hiện trên Backdrop; 

4. Các tin/bài có xướng tên Công ty là đơn vị đồng hành; 

5. Ít nhất truyền thông trên 02 báo Việt Nam và nước ngoài bằng hai thứ tiếng và 01 bài 

truyền hình trong nước; 

6. Truyền thông trên các kênh của các cá nhân/tổ chức của đơn vị đồng tổ chức: OIF; 

AUF; IAMES; IFI và một số đơn vị khác. 

7. Logo của Công ty sẽ được xuất hiện trên các bộ nhận diện, hạng mục thiết kế xuyên 

suốt thời gian trước, trong và sau khi tổ chức diễn đàn và Hội thảo (Standee, kỷ yếu...); 

8. Được mời đại diện tham dự và giới thiệu đại biểu trong Hội thảo; 

9. Được giới thiệu, đưa Logo xuất hiện trong thông cáo báo chí; 

10. Được cử cán bộ phía Công ty tham dự, phát biểu thảo luận (nếu có) và đăng bài trên 

kỷ yếu Hội thảo miễn phí. 


