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Quý Doanh nghiệp Hội viên
(V/v: kêu gọi tài trợ tổ chức họp mặt hội viên cuối năm 2017)

Hiệp hội nhựa Việt Nam – VPA chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và tham gia tích cực của
quý doanh nghiệp hội viên vào các hoạt động của Hiệp hội cũng như của ngành Nhựa Việt
Nam trong suốt thời gian qua.
Như thông lệ, đến dịp cuối năm, Hiệp hội Nhựa Việt Nam sẽ tổ chức buổi gặp mặt các
doanh nghiệp hội viên để gặp gỡ, giao lưu, thư giãn và trao đổi những công việc đã thực hiện
trong suốt một năm qua và cùng nhau tìm hướng hợp tác, xây dựng và phát triển cho các hoạt
động trong năm mới. Buổi “Họp mặt Hội viên cuối năm & Mừng xuân Mậu Tuất 2018”
sẽ được tổ chức vào lúc 16h30 ngày 01/02/2018 tại Continental Saigon Hotel, số 132 Đồng
Khởi, Quận 1, Tp.HCM.
Để trang trải một phần kinh phí tổ chức, Hiệp hội trân trọng mong nhận được sự tham
gia đóng góp và hỗ trợ tích cực của Quý Doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội sẽ đặt logo của quý
doanh nghiệp vào phông chính sân khấu cùng với các đơn vị tài trợ khác và trên trang chủ
website của Hiệp hội (đính kèm phiếu đăng ký tài trợ).
Hiệp hội mong rằng buổi họp mặt hội viên cuối năm sẽ là dịp để các doanh nghiệp gặp
gỡ, giao lưu và chia sẽ thông tin để chúng ta có thêm thông tin của ngành cũng như tình hình
diễn tiến của ngành Nhựa trong năm mới.

Một lần nữa, Hiệp hội nhựa Việt Nam xin chân thành cảm ơn và xin gửi lời chúc sức
khỏe đến Quý doanh nghiệp.
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