THƯ MỜI TÀI TRỢ:

NGÀY HỘI QUỐC TẾ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ
SOFTWARE FREEDOM DAY - SFD 2013
Kính gửi:
“Ngày Tự do cho Phần mềm” (Software Freedom Day – SFD) là một cuộc vận động quốc tế do nhiều tổ chức
thực hiện với mục đích cung cấp những thông tin hữu ích và khuyến khích sử dụng Phầm mềm Tự do Nguồn
mở (PMTDNM - Free & Open Source Software - FOSS).
Ngày hội «Tự do cho Phần mềm» lần đầu tiên được khởi xướng năm 2004 và đã nhanh chóng nhận được sự
hưởng ứng của các nhóm và tổ chức cộng đồng PMTDNM trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.
Từ năm 2006, tổ chức SFI (Software Freedom International) đã qui ước lấy ngày thứ bảy thứ ba của tháng
chín hàng năm là ngày SFD, ngày hội của PMTDNM trên toàn cầu .
Trong những năm gần đây, sự kiện này đã ngày càng thu hút được nhiều người yêu thích tư tưởng nguồn mở
tham gia.
Không thể phủ nhận Phần mềm Tự do Nguồn mở là hiện tại và tương lai của công nghệ. Với một thị trường
năng động và cầu thị như Việt Nam cùng những lợi thế sẵn có về mặt kỹ thuật, thì việc các doanh nghiệp lựa
chọn Phần mềm Tự do Nguồn Mở là một xu hướng tất yếu.
Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước bài toán làm thế nào để giữ vững được sự tăng trưởng, có thêm nhiều các
sản phẩm mang thương hiệu Việt và nguồn lập trình viên nguồn mở đáp ứng hiện tượng “khát” nhân lực. Điều
này cần đến những chiến lược vĩ mô hơn, chuyên nghiệp hơn.
Tiếp nối thành công của Ngày Hội phần mềm Tự Do nguồn Mở SFD 2012; cùng với sự ủng hộ của
cộng đồng, Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (Vietnam Free & Open Source Software
Association - viết tắt là VFOSSA) tiếp tục đăng cai tổ chức Software Freedom Day – SFD 2013.
Năm nay chương trình không chỉ tổ chức ở Hà Nội mà cả Thành phố Hồ Chí Minh, với sự góp mặt của diễn
giả trong nước và quốc tế.
Software Freedom Day – SFD là một cơ hội quý báu để các Doanh nghiệp và cộng đồng Phần mềm tự do
Nguồn mở giới thiệu sản phẩm cũng như chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Đồng thời thông qua hoạt động
truyền thông, hình ảnh và tên tuổi của Doanh nghiệp sẽ được quảng bá rộng rãi trong phạm vi cả nước. Ngoài
ra đây còn là cơ hội để Doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác với các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khác
trong ngành.
Rất mong nhận được sự ủng hộ từ phía Quý Doanh nghiệp

SOFTWARE FREEDOM DAY
ĐÔI NÉT VỀ SFD
Ngày Hội Tự do cho phần mềm được cộng đồng PMTDNM Việt Nam tổ chức thường niên từ năm
2004 tới nay. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh tư tưởng Nguồn Mở tại Việt Nam, là nơi để thúc đẩy sự
chia sẻ thông tin giữa những cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phần
mềm. Chương trình là cầu nối để phát triển cộng đồng Nguồn Mở ngày càng đông đảo và lớn
mạnh hơn.

SOFTWARE FREEDOM DAY
CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

SOFTWARE FREEDOM DAY
CHỦ ĐỀ CHIA SẺ TẠI SFD2012

SOFTWARE FREEDOM DAY

DIỄN GIẢ ĐỒNG HÀNH SFD2012
(Đại diện các diễn giả)

SOFTWARE FREEDOM DAY 2013
ĐỊA ĐIỂM - THỜI GIAN TỔ CHỨC
TẠI HÀ NỘI
08h00 – 17h00
Thứ 7 - Ngày 21/09/2013
Taị Trường Đại Học Bách Khoa - Tạ Quang Bửu - Hà Nội.

TẠI HỒ CHÍ MINH
08h00 – 17h00
Thứ 7 - Ngày 21/09/2013
Địa chỉ: Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - 227 Nguyễn Văn Cừ - Hồ Chí Minh

SOFTWARE FREEDOM DAY 2013
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Tổ chức, Doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực
Nguồn Mở

Báo Đài

Cộng đồng quan tâm đến Nguồn Mở (Developer, Sinh viên CNTT
startup ...)

SOFTWARE FREEDOM DAY 2013
HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

MỤC ĐÍCH TRUYỀN THÔNG.
•
•
•
•
•

• Thông báo chương trình tới cộng đồng trong phạm vị cả
nước.
• Thu hút cộng đồng tham gia chương trình.
• Tạo điều kiện để những người yêu thích PMTDNM có cơ
hội giao
lưu trao đổi với nhau thông qua website và Page Fabook
của
ngày hội.

ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG
•
•
•
•
•
•

Sinh viên CNTT tại các trường Đại học
Lập trình viên Nguồn Mở
Các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, làm việc trong lĩnh
vực phần mềm
Cơ quan báo chí và đài truyền hình và những người quan
tâm tới CNTT và PMTDNM.

SOFTWARE FREEDOM DAY 2013

CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG
STT

Kênh

Ghi chú

1

Truyền thông trên website chính thức của chương trình http://www.softwarefreedomday.org/)

2

Truyền thông trên các kênh

3

Truyền thông trên Page Fabook của chương https://www.facebook.com/vfossa.vn
trình

4

Truyền thông trên báo điện tử, tạp chí, kênh
thông tin của đơn vị Bảo trợ truyền thông, và
đài truyền hình.

5

Thông qua các doanh nghiệp tham gia chương
trình.

6

Thông qua các mạng xã hội khác như: Các
diễn đàn CNTT, diễn đàn các trường đào tạo
CNTT.

7

Thông qua các poster dán tại các trường Đại
học và Cao đẳng đào tạo CNTT.

8

Thông qua các email được gửi từ Ban tổ chức.

9

Truyền thông trực tiếp: đội ngũ tình nguyện
viên sẽ tuyên truyền với người thân, bạn bè các
thông tin về hội thảo.

VFOSSA: http://vfossa.vn/sfd2013
VAIP: http://www.vaip.org.vn/sfd2013
HanoiLUG: http://www.hanoilug.org
Ubuntu-vn: http://www.ubuntu-vn.org
NukeViet: http://nukeviet.vn
SaigonLUG: http://saigonlug.org

SOFTWARE FREEDOM DAY 2013
ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG
ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

Website

Nhịp Sống Số

http://nss.vn/home.htm

Genk

http://genk.vn/

ictnews

http://www.ictnews.vn/Home/

Action

http://www.action.vn

Gik

http://www.gik.vn/

VCamp

http://vcamp.vn/

InfoTV

http://www.infotv.vn/

Vườn táo xanh

http://www.vuontaoxanh.com/

Không gian trẻ

http://khonggiantre.com/

Đài VTV2
Báo Tin học & Đời sống

SOFTWARE FREEDOM DAY 2013
CHƯƠNG TRÌNH SFD NGÀY 21/09/2013
Start Time

End Time

PROGRAM

08:30

09:00

09:00

09:10

Welcome Speech

09:10

09:30

Lễ kết nạp thành viên VFOSSA

PRESENTER

Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch VFOSSA

ROOM 1

ROOM 2

LỚP HỌC UBUNTU

MAIN SECTION
10:00

Chủ đề về đào tạo, kỹ thuật…
Chủ đề về chính sách, cộng đồng
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Mở

10:00

10:30

Chủ đề về đào tạo, kỹ thuật…
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn
Chủ đề về chính sách, cộng đồng
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Mở

10:30

11:00

09:30

Lớp học cài đặt: Ubuntu, Fedora,
Mint, Asianux
Lớp học cài đặt: Ubuntu, Fedora,
Mint, Asianux

oOO Tea-Break OOo

11:30

Chủ đề về đào tạo, kỹ thuật…
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn
Chủ đề về chính sách, cộng đồng
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Mở

Lớp học cài đặt: Ubuntu, Fedora,
Mint, Asianux

11:30

12:00

Chủ đề về đào tạo, kỹ thuật…
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn
Chủ đề về chính sách, cộng đồng
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Mở

Lớp học cài đặt: Ubuntu, Fedora,
Mint, Asianux

12:00

13:30

11:00

LUNCH TIME
MAIN SECTION

13:30

14:10

14:10

14:40

Chủ đề về đào tạo, kỹ thuật…
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn
Chủ đề về chính sách, cộng đồng
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Mở
Chủ đề về đào tạo, kỹ thuật…
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn
Chủ đề về chính sách, cộng đồng
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Mở

14:40

15:10

Chủ đề về đào tạo, kỹ thuật…
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn
Chủ đề về chính sách, cộng đồng
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Mở

15:10

15:40

15h:40
16:10
16:40

16:10
16:40
17:00

Thi đấu trò chơi: Supertux-Kart,

Thi đấu trò chơi: Supertux-Kart,

Thi đấu trò chơi: Supertux-Kart,

oOO Tea-Break OOo
Chủ đề về đào tạo, kỹ thuật…
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn
Chủ đề về chính sách, cộng đồng
trong Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Mở
Thi đấu trò chơi: Supertux-Kart,
Tranh giải vô địch
Bế mạc trao giải

Thi đấu trò chơi: Supertux-Kart,

SOFTWARE FREEDOM DAY 2013
QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

Quyền lợi

STT

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
50.000.000 VND

1

Được đặt TVC quảng cáo trên website và chiếu TVC trước khi bắt
đầu Event.

v

2

Được xướng tên là Đơn vị tài trợ chính cho Hội thảo và các ấn phẩm
truyền thông.

v

3

Được xướng tên là đơn vị tài trợ cho Hội thảo và các ấn phẩm truyền
thông.

v

4

Được sử dụng thông tin đăng ký trực tiếp và online của cộng đồng
tham dự Event..

v

5

Được đơn vị BTTT cử phóng viên phỏng vấn lên bài PR sau
chương trình Event

v

6

Được cử 01 người đại diện phát biểu trong lễ khai mạc Event.

v

7

Được đặt bàn giới thiệu sản phẩm ở sảnh vào nơi diễn ra

v

8

Được tham gia 01 topic

v

9

Được mời tham dự Tiệc trưa cùng BTC

v

10

Được nhận quà lưu niệm của Event.

v

11

Logo của nhà tài trợ được đặt trên 500 áo phông phát tới cộng đồng
tại sự kiện.

v

12

Logo của nhà tài trợ được đưa lên Banner, Poster, Bandroll,
Backdrop, Standee, Brochure

v

13

Được đặt logo lên website Vfossa

v

14

Được đặt banner lên website Vfossa

v

15

Được đặt logo tại tại backdrop trong Lễ trao giải Olimpic Quốc Gia
tại ĐH Duy Tân tháng 11/2013

v

16

Được xướng tên là đơn vị tài trợ cho giải Olimpic Quốc Gia

v

STT

NHÀ TÀI TRỢ BẠC
30.000.000 VND

1

Quyền lợi
Được xướng tên là đơn vị tài trợ cho Hội thảo và các ấn phẩm truyền
thông.

2

Được tham gia 01 topic

v

3

Được mời tham dự Tiệc trưa cùng BTC

v

4

v

6

Được nhận quà lưu niệm của Event.
Logo của nhà tài trợ được đặt trên 500 áo phông phát tới cộng đồng
tại sự kiện.
Logo của nhà tài trợ được đưa lên Banner, Poster, Bandroll,
Backdrop, Standee, Brochure

7

Được đặt logo lên website Vfossa

v

8

v

9

Được đặt banner lên website Vfossa
Được đặt logo tại tại backdrop trong Lễ trao giải Olimpic Quốc Gia
tại ĐH Duy Tân tháng 11/2013

10

Được xướng tên là đơn vị tài trợ cho giải Olimpic Quốc Gia

v

5

v

v
v

v

STT

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG
20.000.000 VND

1

Quyền lợi
Được xướng tên là đơn vị tài trợ cho Hội thảo và các ấn phẩm truyền
thông.

2

Được tham gia 01 topic

v

3

Được mời tham dự Tiệc trưa cùng BTC

v

4

Được nhận quà lưu niệm của Event.
Logo của nhà tài trợ được đặt trên 500 áo phông phát tới cộng đồng
tại sự kiện.
Logo của nhà tài trợ được đưa lên Banner, Poster, Bandroll,
Backdrop, Standee, Brochure

v

v

8

Được đặt logo lên website Vfossa
Được đặt logo tại tại backdrop trong Lễ trao giải Olimpic Quốc Gia
tại ĐH Duy Tân tháng 11/2013

9

Được xướng tên là đơn vị tài trợ cho giải Olimpic Quốc Gia

v

5
6
7

v

v
v

v

Nghĩa vụ của đơn vị tham gia tài trợ
• Gửi logo/banner cũng như thông tin mô tả về công ty để đăng tải trên Website trước Hội thảo 05 ngày.
• Đảm bảo nội dung trên logo/banner, thông tin mô tả, ngành nghề kinh doanh không vi phạm pháp luật Nhà nước
Việt Nam, không mang nội dung chống phá Đảng, Nhà Nước, không mang các nội dung đồi trụy, khiêu dâm.
•
Hoàn thành việc chuyển tiền tài trợ cho BTC theo đúng hạn định ghi trong Hợp đồng tài trợ.

Mẫu thiết kế áo SFD2013

