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Tại sao tôi phải tài trợ cho Keep Hanoi Clean?
VỀ CHÚNG TÔI
Keep Hanoi Clean do James Joseph Kendall thành lập vào tháng 5 năm 2016. Từ đó đến
nay, tổ chức đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể và hiện đã là một doanh nghiệp xã hội
hợp pháp tại Việt Nam.
Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động dọn rác, vệ sinh môi trường xung quanh
thành phố Hà Nội, các hoạt động của chúng tôi được sự ủng hộ từ các cá nhân, cộng đồng,
tổ chức cũng như chính quyền địa phương.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ
Mục tiêu của KHC là cải thiện môi trường bằng việc kết hợp ba dự án chủ chốt dưới đây:
> Dự án Không khí sạch
> Dự án Nước sạch
> Dự án Đất sạch
Các dự án phi lợi nhuận này sẽ bao gồm các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục cộng
đồng, hoạt động do các tình nguyện viên tổ chức và sự phối hợp với các tổ chức khác cũng
như chính quyền địa phương.

ĐỘ PHỦ (VISIBILITY) CỦA THƯƠNG HIỆU HAY
DOANH NGHIỆP
KHC là một cộng đồng mạng xã hội năng động đặc biệt là trên Facebook. Hiện tại, Nhóm
(Group) Facebook của chúng tôi có gần 12.000 thành viên tham gia, bao gồm cả người
Việt Nam lẫn người nước ngoài, đồng thời trang Facebook của chúng tôi có 2.500 người
thích.
Chúng tôi có danh sách gồm 1.000 người đăng ký nhận thư thông báo của chúng tôi — và
những con số này sẽ tiếp tục tăng lên.
Trang web của chúng tôi gần đây đã được nâng cấp để cải thiện hồ sơ của các nhà hồ sơ
và nhà hảo tâm, đồng thời chúng tôi thường xuyên gửi email thông báo các sự kiện đến
những người đăng ký.
Điều này có nghĩa là thương hiệu hay công ty của bạn sẽ xuất hiện trước những đối tượng
là những người tham gia các hoạt động cộng đồng, và đây là những người tạo ra những
thay đổi tích cực đối với môi trường. Ngoài ra, việc này còn giúp bạn gửi một thông điệp
mạnh mẽ đến khách hàng của mình rằng công ty, tổ chức của bạn quan tâm đến vấn đề
môi trường.
Chúng tôi cho rằng đây là một hành động có nhiều ý nghĩa tích cực!

Gói Quyền Lợi Tài Trợ*
BẠCH KIM: 10.000.000 ĐỒNG
Đăng lời cảm ơn trên trang Facebook, nhóm Facebook của KHC và có tên trong danh
sách nhà tài trợ hàng tháng trên website.
Nếu công ty của bạn quảng cáo các sản phẩm/dịch vụ thân thiện với môi trường, KHC
sẽ giới thiệu công ty của bạn trên nhiều kênh khác nhau của mình đến những người
theo dõi.
Logo xuất hiện trên thư thông báo của KHC
Nhận một áo đồng phục của KHC
Nhận một giấy chứng nhận tài trợ của KHC

VÀNG: 5.000.000 ĐỒNG
Đăng lời cảm ơn trên trang Facebook, nhóm Facebook của KHC và có tên trong danh
sách nhà tài trợ hàng tháng trên website.
Nếu công ty của bạn quảng cáo các sản phẩm/dịch vụ thân thiện với môi trường, KHC
sẽ giới thiệu công ty của bạn trên nhiều kênh khác nhau của mình đến những người
theo dõi.
Logo xuất hiện trên thư thông báo của KHC
Nhận một áo đồng phục của KHC

TITAN: 2.500.000 ĐỒNG
Đăng lời cảm ơn trên trang Facebook, nhóm Facebook của KHC và có tên trong danh
sách nhà tài trợ hàng tháng trên website.
Nếu công ty của bạn quảng cáo các sản phẩm/dịch vụ thân thiện với môi trường, KHC
sẽ giới thiệu công ty của bạn trên nhiều kênh khác nhau của mình đến những người
theo dõi.
Logo xuất hiện trên thư thông báo của KHC

BẠC: 1.000.000 ĐỒNG
Đăng lời cảm ơn trên trang Facebook, nhóm Facebook của KHC và có tên trong danh
sách nhà tài trợ hàng tháng trên website.

ĐỒNG: 500.000 ĐỒNG
Có tên trong danh sách nhà tài trợ hàng tháng trên website.

* Hình thức tài trợ có thể bằng tiền mặt, hiện vật

Bạn muốn đóng góp hay tài trợ cho
chúng tôi??
ĐỊA CHỈ
587 Lạc Long Quân
Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

ĐỊA CHỈ EMAIL
info@keephanoiclean.org

ĐỊA CHỈ TRANG WEB VÀ FACEBOOK
www.keephanoiclean.org
facebook.com/groups/keephanoiclean
facebook.com/keephanoiclean
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