MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Ban hành kèm theo Thể lệ cuộc thi
“Phát triển Tài Năng Tiếp Thị”
do Công ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Ánh Trăng tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
CUỘC THI “PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TIẾP THỊ”
Kính gửi:

Ban Tổ Chức – Cuộc thi “Phát Triển Tài Năng Tiếp Thị”

1. Tên cá nhân/Nhóm đăng ký dự thi: ........................................................................……..
.........................................................................................................................................……..
2. Địa chỉ liên hệ: ...........................................................................................................……..
3. Phương tiện liên lạc:
Điện thoại cố định: ...............................................................................................……..
Điện thoại di động:.................................... Fax: ..................................................……..
Email: ...................................................................................................................……..
Địa chỉ Facebook: ...............................................................................................……
4. Thông tin bổ sung:
- Nếu là cá nhân:
Ngày tháng năm sinh: ..........................................................................................…......
Số CMND/Số hộ chiếu: ....................... Ngày cấp: ................. Tại: .....................……..
Mã số sinh viên: ………………………….. Thuộc trường: ………………………………...
- Nếu là nhóm:
Họ và tên người đại diện: …………………………… Chức vụ: …………………………..
Số CMND/Số hộ chiếu: .................... Ngày cấp: ................. Tại: .......................…….
Sinh viên Trường:……………………………………………………………………………..
Thông tin chi tiết các thành viên trong nhóm:
1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
3. ………………………………………………
4. ……………………………………………...
5. ……………………………………………...

5. Hạng mục và số lượng đăng ký dự thi:

b. Kế hoạch Tiếp thị

☐
☐

c. Chiến dịch PR

☐

a. Viral Clip

Số lượng clip

☐

6. Cam kết tuân thủ Thể lệ cuộc thi:
Sau khi nghiên cứu kỹ Thể lệ cuộc thi, tôi/chúng tôi tự nguyện đăng ký tham gia cuộc
thi “Phát triển Tài năng Tiếp thị” và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã được
qui định trong Thể lệ cuộc thi do Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Ánh Trăng ban hành.
Tôi/Chúng tôi cam đoan mẫu/các sản phẩm dự thi là do tôi/chúng tôi tự phát triển và
thực hiện, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, chưa từng công bố, sử dụng và chịu
trách nhiệm trước pháp luật khi có sự tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.
..................., ngày … tháng..... năm 2017
Người dự thi/Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên)

