Đêm nhạc “Chung nhịp
đập trái tim” tôn vinh các
nhà tài trợ Quỹ Cargill Cares
năm 2018.
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Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
Năm 2018, với những thay đổi nhằm đa dạng hóa hình thức gây quỹ và để tôn vinh các nhà tài trợ của
Quỹ Cargill Cares một cách hiệu quả hơn, một đêm nhạc đặc biệt với chủ đề “Chung nhịp đập trái
tim” đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 400 đối
tác, khách hàng, nhà cung cấp và giới truyền thông – báo chí trong nước.
Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của Quý Nhà Tài trợ tới Quỹ Cargill Cares trong suốt
22 năm qua
Xin tri ân những đóng góp quý báu của Quý Nhà Tài trợ cho Quỹ Cargill Cares thực hiện thêm nhiều
hoạt động có ý nghĩa trong năm tài chính 2019 (1/6/2018 – 31/5/2019).
Xin hoan nghênh sự hiện diện quý báu của Quý Nhà Tài trợ tại đêm nhạc “Chung nhịp đập trái tim”
với nhiều tâm sức cho các hoạt động vì cộng đồng.
Cargill Cares xin gửi tặng Quý Nhà Tài trợ một số hình ảnh tại sự kiện (đính kèm) và cập nhật sơ bộ
về các hoạt động truyền thông xung quanh sự kiện như sau:
Thông tin chi tiết về sự kiện có tại:
Website Cargill Việt Nam
Website ngành thức ăn gia súc và thủy sản Cargill Việt Nam

Một số tin bài về sự kiện:
Bản tin Thời sự VTV 1: http://vtvgo.vn/ts/1671491 (timecode: 11:06 – 11:57)
http://bizhub.vn/corporate-news/cargill-charity-raises-over-vnd6-billion_296676.html
http://english.thesaigontimes.vn/61140/cargill-raises-over-vnd6-billion-for-community-enrichment.html
https://doanhnhanonline.com.vn/cargill-cares-huy-dong-duoc-120-ty-dong-cho-cac-hoat-dong-ho-trocong-dong/
http://www.taichinhcuocsong.com.vn/doc-bao-giup-ban/cargill-huy-dong-duoc-them-hon-6-ty-donglam-tu-thien-4801.html
https://en.vietnamplus.vn/cargill-raises-6-billion-vnd-for-community-projects-in-vietnam/134282.vnp
http://nhipcaudautu.vn/khuyen-mai-dich-vu-su-kien/quy-cargill-care-da-xay-duoc-87-truong-hoc-taiviet-nam-3324801/
https://nongnghiep.vn/cargill-huy-dong-duoc-them-hon-6-ty-dong-lam-tu-thien-post222189.html
http://www.saigongiaiphong.vn/epaper/Viewer.aspx?ed=9&ne=12096&id=4
http://doanhnghiepvn.vn/quy-cargill-cares-xay-dung-duoc-87-ngoi-truong-tren-toan-quoc-d134643.html
Một trang quảng cáo với thông điệp cảm ơn các nhà tài trợ chính trong năm 2018 sẽ được đăng trên
báo Doanh nhân Sài Gòn số ra ngày 17/7/2018.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến Quý Nhà Tài trợ về kế hoạch tổ chức lễ khánh
thành ngôi trường thứ 88 tại tỉnh Quảng Trị, và sẽ thường xuyên cập nhật về các hoạt động cộng đồng
diễn ra trong năm.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Quý Nhà Tài trợ và chúng ta hãy cùng chúc cho các hoạt động
của Cargill Cares trong năm tài chính 2018-2019 được tổ chức hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết
thực cho các cộng đồng dân cư nông thôn Việt Nam.
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