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Dàn nhạc giao hưởng Sài gòn trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch và Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Kính gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị.
 
Văn hoá nghệ thuật là một phần không thể thiếu trong xã hội văn minh, hiện đại, phát triển như hiện nay. Trong đó lĩnh vực âm nhạc cổ điển, một nền nghệ thuật cần
hỗ trợ để sớm có được chỗ đứng trong chuỗi giá trị nghệ thuật tại Việt nam. Đây là niềm ước vọng của tập thể nghệ sĩ chúng tôi. 
 
Âm nhạc cổ điển châu Âu đã hình thành và phát triển tại Việt nam qua hơn 60 năm, trải qua các biến cố quốc gia vẫn đang tiếp tục con đường của mình qua các thế hệ
nghệ sĩ và luôn hướng tới một tương lai tươi đẹp phồn thịnh cùng với sự phát triển của đất nước.
Dàn nhạc giao hưởng Sài gòn với sự quy tụ các nghệ sĩ đầu ngành, giầu kinh nghiệm. Các tài năng âm nhạc xuất chúng được nuôi dưỡng và phát triển tại Nhạc viện
Tp.HCM. Và đặc biệt là với sự kết hợp thường xuyên với các nghệ sĩ biểu diễn khách mời hàng đầu quốc tế cùng với các nghệ sĩ gốc Việt trở về quê hương cùng chia sẻ và
sáng tạo nghệ thuật. Chúng tôi cùng có chung một ý tưởng mục tiêu đó là nâng cao và phát triển Dàn nhạc giao hưởng Sài gòn theo kịp với chất lượng nghệ thuật với
đồng nghiệp trong khu vực, đồng thời tạo được một nét đẹp riêng, một phong cách riêng đặc trưng cho Văn hoá và nét đẹp Việt Nam
 
Tiếp nối các hoạt động thành công trong năm 2019 với các buổi biểu diễn kín chỗ tại Nhà hát lớn thành phố (Saigon Opera House), và Phòng hoà nhạc nhạc viện Tp.
HCM. Đặc biệt là chuyến công diễn vòng quanh lãnh thổ tại 7 thành phố - Cộng hoà liên bang Đức  ( từ 29/12/2019 đến 13/1/2020). Chúng tôi đã khẳng định được vị trí
và các giá trị nghệ thuật cũng như danh tiếng của Dàn nhạc giao hưởng Sài gòn tại Việt Nam.
 
Trong tương lai tập thể nghệ sĩ chúng tôi có nguyện vọng mang âm nhạc của mình đến phục vụ khán thính giả không chỉ riêng trên địa bàn thành phố HCM, mà còn có
thể vươn tới được các thành phố lớn trên toàn quốc, đóng góp phục vụ các chương trình nghệ thuật có tầm cỡ quốc tế để mang lại niềm tin, hạnh phúc và sự bình ổn cho
cộng đồng. 
 
Xin trân trọng kính mời Quý cơ quan/Quý vị trở thành nhà tài trợ cho Dàn nhạc giao hưởng Sài gòn. Đây sẽ là cơ hội tốt để Quý cơ quan/Quý vị xây dựng hình ảnh,
phát triển thương hiệu, thể hiện sự quan tâm cũng như trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với công tác giáo dục cho văn hoá nghệ thuật cũng như kết nối, mở rộng
tầm ảnh hưởng của mình hơn nữa đến với cộng đồng, đến với khách hàng tiềm năng của mình. Rất mong nhận được sự ủng hộ của Qúy cơ quan/Quý vị
 

 
Xin trân trọng cảm ơn quý vị 

Thạc sĩ. Nguyễn Bao Anh. (Hong Kong), Giám đốc nghệ thuật!

THƯ MỜI TÀI TRỢ  DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG SÀI GÒN
 

KÍNH GỬI QUÝ CƠ QUAN/QUÝ VỊ:



Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh
Phòng hoà nhạc nhạc viện Tp. HCM.

ĐỊA ĐIỂM BIỂU DIỄN



- Giới thiệu hình ảnh, thương hiệu trong trong toàn bộ các

chương trình biểu diễn của dàn nhạc tại các địa điểm biểu diễn

- Toàn quyền tổ chức các cuộc họp báo, tiệc đón khách, các hoạt

động quảng cáo cùng với chương trình biểu diễn

- Diễn văn, phát biểu tặng quà cũng như các hoạt động xã hội

trên sân khấu cùng với dàn nhạc

- Trưng bài mặt hàng, thông tin sản phẩm, và các tài liệu liên

quan tới khách hàng

- Các chương trình PR trên các phương tiện truyền thông đại

chúng, TV, Báo chí.....vv

- Vé mời VIP

- Quyền sử dụng các hình ảnh, thu hình các hoạt động của dàn

nhạc

- LIVESTREAMING toàn bộ chương trình trên các kênh thông tin

quảng cáo

- LOGO trên Banner, vé, và trên mọi phương tiện quảng cáo

online của dàn nhạc, xuất hiện trên trang web dàn nhạc

- Phỏng vấn nghệ sĩ quốc tếQ
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Địa chỉ liên lạc xin gửi tới:
Email: director@saigonphilharmonicorchestra.com Tel: +84934516499

www.saigonphilharmonicorchestra.com
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