HỒ SƠ TÀI TRỢ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Internet Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ HỘI NGHỊ VNIX-NOG
GIỚI THIỆU

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ (2016 – 2019)

Hội nghị thành viên kết nối Trạm trung chuyển Internet quốc gia
(VNIX-NOG) là diễn đàn kỹ thuật thường niên được tổ chức theo
mô hình NOG (Network Operator Group). Hội nghị được tổ chức
bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), nhằm tạo điều kiện cho
các thành viên kết nối VNIX nói riêng và các cán bộ quản lý kỹ
thuật mạng lưới Internet Việt Nam nói chung tham gia gặp gỡ, trao
đổi, hợp tác trong công tác quản lý, vận hành, khai thác các hệ
thống kết nối VNIX và các hệ thống hạ tầng Internet trọng yếu.

https://vnix-nog.vn

GIỚI THIỆU VỀ HỘI NGHỊ VNIX-NOG
Hội nghị VNIX-NOG 2016
23-24/11/2016 – SôngHồng
Resort, 183 Lam Sơn, Vĩnh
Phúc, Hà Nội

Hội nghị VNIX-NOG 2018
24/8/2018 – Pullman Dangnang
Beach Resort, 1010 Võ Nguyên
Giáp, Ngũ Hành Sơn, thành phố
Đà Nẵng

Hội nghị VNIX-NOG 2017
25/8/2017 – Khách sạn
Saigon Prince, 36 Nguyễn
Huệ, Q.1, thành phố Hồ Chí
Minh

Hội nghị VNIX-NOG 2019
22-23/8/2019 – Khách sạn
InterContinental Nha Trang, 3234 Trần Phú, thành phố Nha
Trang

https://vnix-nog.vn

HỘI NGHỊ VNIX-NOG 2020
NỘI DUNG
Tiếp nối thành công của hội nghị VNIX-NOG những năm trước,
VNIX-NOG 2020 được tổ chức vào ngày 30/9/2020, với sự tham
dự của hơn 200 chuyên gia quản lý kỹ thuật mạng lưới Internet Việt
Nam.
Nhằm góp phần xây dựng Internet thế hệ mới hiện đại, an toàn,
phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số, VNIX-NOG 2020
tập trung trao đổi về các vấn đề liên quan tới hoạt động định tuyến
mạng Intenret, các xu hướng công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới
nhằm đảo bảo an toàn an ninh cho các hệ thống hạ tầng Internet
trọng yếu.

QUY MÔ
Để đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống
dịch COVID, VNIX-NOG 2020 sẽ kết hợp cả hình thức họp
trực tiếp (offline) và họp trực tuyến (online).

- ONLINE: 200 người
- OFFLINE: 90 người
+ Tại thành phố Hà Nội: 30 người
+ Tại thành phố Đà Nẵng: 30 người
+ Tại thành phố Hồ Chí Minh: 30 người

https://vnix-nog.vn

HỘI NGHỊ VNIX-NOG 2020
THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI
 Thành viên kết nối VNIX
 CTOs, cán bộ quản lỹ kỹ thuật mạng lưới Internet Việt Nam
 Thành viên địa chỉ IP, ASN của VNNIC
 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet
 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động
 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung
 Doanh nghiệp vận hành DNS, có hạ tầng IDC tiêu biểu.
 Các chuyên gia nước ngoài đến từ các tổ chức, hiệp hội
Internet trong khu vực (APNIC, JPNIC, APIX,…)
 Các cơ quan nhà nước hoạt động trong lĩnh vực CNTT

https://vnix-nog.vn

HỘI NGHỊ VNIX-NOG 2020
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
THỜI GIAN

NỘI DUNG

DIỄN GIẢ

08:30 – 09:00

Đón tiếp khách mời

09:00 – 09:05

Khai mạc hội nghị

09:05 – 09:20

VNIX Update

Trung tâm Internet
Việt Nam

09:20 – 09:40

Kinh nghiệm quản lý Internet
Exchange:
- Giải pháp mô hình kỹ thuật
- Chính sách kết nối
- Xu hướng kỹ thuật
- Xu hướng phát triển IX trong
kiến trúc Internet ngày nay

Hiệp hội các tổ
chức điều hành trạm
trung chuyển
Internet khu vực
châu Á – Thái Bình
Dương (APIX)

Giải pháp CND, Cloud và tối ưu
chất lượng quản lý vận hành
mạng lưới DC

VNG (tbd)

09:55 – 10:10

Ứng dụng triển khai Segment
Routing trong mạng lưới

VNPT (tbd)

10:10 – 10:25

Coffee Break

09:40 – 09:55

THỜI GIAN

NỘI DUNG

DIỄN GIẢ

10:25 – 10:40

Ứng dụng triển khai BGP
community trong hoạt động vận
hành mạng lưới

Trung tâm Internet
Việt Nam

10:40 – 10:55

Ứng dụng triển khai SDN trong
mạng lưới

Viettel (tbd)

10:55 – 11:10

An toàn thông tin định tuyến:
Kiểm soát và phòng chống
Route Leak, Route Hijack

FPT Telecom (tbd)

11:10 – 11:30

Cập nhật tình hình triển khai
RPKI.
Công nghệ giải pháp kỹ thuật
mới liên quan tới IPv6, 5G, IoT

APNIC (tbd)

11:30 – 11:45

Thảo luận, Lucky Draw

13:00 – 17:00

Social Networking

CÁC GÓI TÀI TRỢ VNIX-NOG 2020

Tài trợ Tiệc trưa
1.800 USD + VAT
Số lượng Nhà tài trợ: 01

Tài trợ gói hội thảo
trực tuyến

Tài trợ Tiệc trà
1.000 USD + VAT

Số lượng Nhà tài trợ: 01

Số lượng Nhà tài trợ: 01

Tài trợ hiện vật
(Quà tặng diễn giả/
Lucky draw)
Số lượng Nhà tài trợ: 02

https://vnix-nog.vn

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ
Cơ hội kết nối với cộng đồng thành viên VNIX,
VNIX-NOG
Không giống như những Hội nghị về Internet thông thường, Hội nghị VNIXNOG trực tiếp nhắm đến thành viên VNIX, là các doanh nghiệp lớn hoạt
động trong lĩnh vực Internet tại Việt Nam. Vì vậy, nhà tài trợ có cơ hội kết
nối với các nhà quản lý điều hành mạng, các cán bộ kỹ thuật thuộc thành viên
kết nối VNIX và các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực CNTT tại
Việt Nam. Ngoài ra, Hội nghị cũng tạo cơ hội kết nối, làm việc với các Lãnh
đạo, các nhà xây dựng chính sách từ các cơ quan chức năng trong nước và
trong khu vực.

Thúc đẩy Internet Việt Nam phát triển
Thông qua tài trợ, các doanh nghiệp có thể hỗ trợ Ban tổ chức mở rộng phạm
vi và quy mô hội nghị, thu hút đông đảo đại biểu tham dự, góp phần thúc đẩy
trao đổi và hợp tác cộng đồng Internet Việt Nam.

Mở rộng, quảng bá hình ảnh
Tài trợ cho VNIX-NOG không chỉ mở ra cơ hội kết nối mà còn giúp doanh
nghiệp quảng bá hình ảnh, mở rộng kinh doanh:
 Cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và sản phẩm của doanh nghiệp
 Cơ hội quảng bá doanh nghiệp tới cộng đồng Internet và truyền thông đại
chúng với hình ảnh quan tâm, thúc đẩy kết nối và an toàn Internet Việt
Nam
 Mở rộng phạm vi kinh doanh

https://vnix-nog.vn

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ
QUYỀN LỢI

TÀI TRỢ TIỆC TRƯA

TÀI TRỢ GÓI HỘI THẢO
TRỰC TUYẾN

TÀI TRỢ TIỆC TRÀ

TÀI TRỢ HIỆN VẬT (QUÀ
TẶNG SPEAKER/LUCKY
DRAW)

Hiển thị logo doanh nghiệp tại:

- Banner chào mừng
- Backdrop Hội nghị








Quảng bá bộ tài liệu truyền thông của doanh nghiệp









Được nhắc đến trong bài phát biểu khai mạc và bế mạc
sự kiện
Được nhắc đến trong Thông cáo báo chí của sự kiện

















Chiếu video quảng bá doanh nghiệp







Standee quảng bá Nhà tài trợ

02

01

01

Offline: 05 người tại HN, 05
người tại TP. HCM

Offline: 04 người tại HN, 04
người tại TP. HCM

Offline: 03 người tại HN,03
người tại TP. HCM

Online: 10 người
15 phút

Online: 10 người

Online: 10 người Online

- Standee Hội nghị
- Thẻ đại biểu
- Website sự kiện

Số lượng đại biểu tham dự

Offline: 03 người tại HN
Online: 10 người Online

01 bài trình bày tại sự kiện

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
LIÊN HỆ TÀI TRỢ
Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Thông
tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý và thúc đẩy
việc sử dụng tài nguyên Internet ở Việt Nam; thiết lập, quản
lý và khai thác các hệ thống hạ tầng Internet thiết yếu quốc
gia (hệ thống DNS quốc gia, Trạm trung chuyển Internet
quốc gia).

LIÊN HỆ TÀI TRỢ
Ms. Trương Khánh Huyền
Phòng Hợp tác – Quản lý tài nguyên
Trung tâm Internet Việt Nam
Email: huyentk@vnnic.vn
Tel: +84-24-35564944 (106) - 0932591993
https://vnix-nog.vn

