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THƯ MỜI TÀI TRỢ 
CHƯƠNG TRÌNH "CÙNG KIẾN SẺ CHIA ĐỒ NGHỀ" 

 
 Kính gửi:  .....................................................................................  

 Lời đầu tiên, xin gửi tới Quý vị lời chúc sức khoẻ và thành công. 

 Trung tâm đào tạo đồ họa và tư duy kiến trúc Raun là đơn vị được thành lập vào cuối năm 2011 dựa trên sự 
cố vấn của các chuyên gia, kiến trúc sư, giảng viên tại các trường Đại học có đào tạo ngành Kiến trúc và dựa 
trên sự nỗ lực làm việc của đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết. Một trong những tiêu chí hoạt động chính của 
Raun là luôn đồng hành cùng các bạn sinh viên kiến trúc say mê với ngành nhằm tạo ra lớp kiến trúc sư trẻ đầy 
nhiệt huyết và tiềm năng. Hiện nay, Trung tâm Raun đã đào tạo trên 2000 học viên và liên tục thu hút số lượng 
lớn sự quan tâm của các kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc và những người yêu thích lĩnh vực kiến trúc, đồ hoạ. 

 Nhân dịp năm mới 2015, Raun tổ chức chương trình “Cùng Kiến sẻ chia đồ nghề” với mong muốn được 
đóng góp một phần hỗ trợ vào việc học tập của các bạn sinh viên kiến trúc đồng thời tạo nên cộng đồng Kiến 
luôn giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Chương trình gồm hai giai đoạn: 

Giai đoạn 1 mang tên “Kiến dọn tổ” là giai đoạn thu thập những hỗ trợ từ các Nhà Tài Trợ đồng thời thu 
thập nguyện vọng đăng ký nhận đồ dùng của các bạn sinh viên kiến trúc tại Hà Nội. 

Giai đoạn 2 mang tên “Kiến sẻ chia” là giai đoạn trung tâm Raun tổ chức sự kiện phát miễn phí các sản 
phẩm thu thập được đến toàn bộ các bạn sinh viên kiến trúc có mong muốn được nhận đồ dùng cho việc học tập. 

Toàn bộ chương trình này sẽ do trung tâm Raun chi trả các chi phí về tổ chức, nhân lực và truyền thông. Tuy 
nhiên, để có thể thành công như mong đợi, Raun vẫn luôn tìm kiếm những Nhà tài trợ để đồng hành cùng 
chương trình. Tùy vào điều kiện thực tế, các hình thức tài trợ bao gồm: 

• Tài trợ bằng tiền mặt: Raun studio sẽ sử dụng số tiền thu được để mua các đồ dùng kiến trúc bổ sung. 
• Tài trợ bằng các vật phẩm (mới hoặc đã qua sử dụng): Sách, tạp chí, thư viện vật liệu, giáo trình, đồ dùng 

kiến trúc, bút, thước, màu vẽ, bàn can,... 
• Tài trợ bằng các hình thức tự do khác và hỗ trợ truyền thông để thu thập đồ dùng từ người quen, bạn bè... 

* Đối với các sản phẩm đặc biệt (VD một số sách hay), Nhà tài trợ có thể gửi vào “Thư viện Kiến trúc Raun” 
để sản phẩm được lưu giữ lâu dài cho nhiều đối tượng sinh viên cùng sử dụng chung. 

Khi tham gia ủng hộ cho chương trình sẽ có một vài quyền lợi dành cho các Nhà Tài Trợ như sau: 

1. Khi tài trợ với tư cách Doanh nghiệp/ Tổ chức. 
Ø Thương hiệu NTT xuất hiện trên bộ sản phẩm truyền thông của chương trình. 
Ø Đồng hành truyền thông tại giai đoạn 2, tiếp cận với số lượng lớn các sinh viên kiến trúc. 
Ø Thông tin được in trên danh sách Nhà Tài Trợ, nhận vé mời tại các sự kiện đặc biệt của Raun studio. 

2. Khi tài trợ với tư cách Cá nhân. 
Ø Thông tin được in trên danh sách Nhà Tài Trợ, nhận vé mời tại các sự kiện đặc biệt của Raun studio. 
Ø Phiếu ưu tiên tại sự kiện phát miễn phí đồ dùng (có thể tặng bạn bè, người thân...). 
Ø Phiếu ưu đãi học phí các lớp học tại trung tâm Raun (có thể tặng bạn bè, người thân...). 

Với ý nghĩa thiết thực của chương trình "Cùng Kiến sẻ chia đồ nghề", chúng tôi rất mong có thể nhận được sự 
chung tay góp sức của Quý vị để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.  

 Xin trân trọng cảm ơn. 

 
 
 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
VP Raun studio, số 151 Lê Thanh Nghị, HBT, HN 
Thư ký chương trình: Ms. Lê Thị Thảo 
Điện thoại: (04) 6683 9703 hoặc 0969 374 793 
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