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Á MỘT LẦN

N

THÔNG TIN (đ bao gồm thu GTGT 10%)

Vị trí

Đ i với ội viên

Đ i với đơn vị
chưa là ội viên

Trang ruột
(lựa chọn đăng ký từ
số 01-12/2019)

5.500.000

7.700.000

Số lần đăng
(từ số... đến
số...)

Thành tiền (VN )

T ng cộng

Ghi chú
- Trang giới thiệu thông tin có kích thước 19 x 27 cm, in ấn offset 4 màu.
- Vì số trang có hạn, Văn phòng Hiệp hội sẽ ưu tiên cho những đơn vị đăng ký trước và sẽ
thông báo về thời gian đăng thông tin cho đơn vị.
- Khi đăng ký giới thiệu thông tin, quý đơn vị vui lòng gửi kèm theo Giấy phép đăng ký kinh
doanh/Giấy chứng nhận sản phẩm.
- Ấn phẩm sau khi in ấn sẽ được gửi tặng đến những đơn vị có giới thiệu thông tin.
:
1) Tiền m t t i Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).
2 Chu n kho n về tài kho n Hiệp hội Cao su Việt Nam, s 00 . 00
.2 33 Ng n hàng
Ngo i thương TP. Hồ Chí Minh, chi nh nh T n Định.
Hiệp hội s c p h a đơn tài chính sau khi nhận được phí đăng k giới thiệu thông tin của
đơn vị.
…. ….., ngà …… th ng …. năm …….
Cơ quan đăng k
Người đăng k
(Ký tên, đóng dấu)
(Ký tên)

…. ….., ngà …… th ng …. năm …….
Đ i diện Hiệp hội Cao su VN

