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Công nghệ tương tác đem lại những gì?

Trên thực tế, việc tổ chức các sự kiện nghệ thuật, lễ hội và quảng bá  du lịch thương hiệu tại Việt Nam đang đi vào lỗi mòn với những kịch bản quen 

thuộc, gần như chưa có gì đột phá. Trong khi đó, làn sóng công nghệ đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu và ở mọi lĩnh vực. 

Đặc biệt, trong thời đại khán giả, công chúng, khách hàng được đặt làm trung tâm của mọi hoạt động marketing, sự kiện có tính tương tác hai chiều là 

một giải pháp mới để tăng cường trải nghiệm khách hàng.Trong khi đó, khán giả/ khách hàng, nhân vật phải được coi là trung tâm, lại gần như bị quên 

lãng giữa các phương thức truyền thông một chiều và những nội dung chỉ tập trung giới thiệu doanh nghiệp mà thiếu tính gắn kế t với khách hàng. Thay 

vì nghĩ quá nhiều về mình, cá đơn vị, doanh nghiệp cần chuyển hướng tư duy tập trung vào khách hàng, quan tâm và tối ưu mọi trải nghiệm của họ.

Và  hiện tại, trên thế giới, xu hướng  Truyền Thông &  Giải Trí  Kết  Hợp Công Nghệ đã và đang từng ngày chiếm lĩnh thị trường với những ưu thế vượt 

trội , nâng cao tính giải trí &  đẩy mạnh quảng bá du lịch, văn hóa, hình ảnh, thương hiệu  mang lại những giá trị lợi ích  hiệu quả tối ưu.

Nhờ những những trải nghiệm khác biệt, hình thức sự kiện có ứng dụng công nghệ tương tác này có khả năng thu hút đông đảo người tham gia và tác 

động mạnh mẽ tới hành vi  tiếp nhận thông tin và các hoạt động thương mại, mua sắm của người tiêu dùng, nhờ đó tăng mức độ hiệu quả nhận diện hình  

ảnh thương hiệu, sản phẩm,  cũng như  tiếp nhận thông tin, truyền tải thông điệp tới  nhiều đối tượng khách hàng  góp phần tìm kiếm khách hàng tiềm 

năng, thúc đẩy hoạt động bán hàng vv...

Hơn nữa, vì vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam, khi các đơn vị lựa chọn hình thức này sẽ tự khẳng định vị thế tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới 

vào hoạt động marketing, truyền thông. Đáng nói hơn, việc đầu tư vào những công nghệ này còn góp phần tạo giá trị thẩm mỹ không gian cảnh quan, bảo 

vệ môi trường  như hạn chế được các sản phẩm pano, banner quảng cáo bằng nhựa và giảm áp lực về các hoạt động xử lý rác thải...

Tổng Quát



☆ Tạo điểm nhấn  mới mẻ bắt nhịp xu hướng thế giới trong chuỗi hạ tầng đô thị & du lịch tại Thành Phố 

Huế nhằm  kích thích, hỗ trợ nâng cao các hoạt động thưởng thức văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm 

các hình thức du lịch, dịch vụ thương mại tối ưu tới  nhiều đối tượng cômg chúng, trong đó  không chỉ là 

người dân Huế mà còn gây ấn tượng mạnh cho khách du lịch đang lưu trú tại Huế và sẽ đến với Huế 

trong tương lai ..

☆ Phong phú thêm các hoạt động truyền thông & giải trí mang đậm tính chát độc đáo, bất ngờ  nhằm 

tăng sự lựa chọn trải nghiệm khác biệt  kết hợp trong chuỗi các hoạt động giải trí  truyền thống khác cho 

công chúng và khách du lịch khi đến  du lịch và trải nghiệm các dịch vụ hấp dẫn tại Huế.

☆ Góp phần tôn vinh & nâng cao vị thế, hình ảnh  Cố Đô Huế theo dúng tinh thần, phương hướng phát 

triển lĩnh vực Du Lịch mà Tỉnh Thừa Thiên Huế đã nêu: “ Kinh Đô Xưa, Trải Nghiệm Mới “ góp phần 

khai thác và mở rộng thêm các nguồn lực có nhiều tiềm năng, thế mạnh mở ra những cơ hội hợp tác tốt 

đẹp đối với nhiều đối tác, nhà đầu tư, nhà cung cấp uy tín có tiềm lực lớn trong nước và quốc tế .

Mục Đích



Không còn là những bảng quảng cáo tấm lớn với hình ảnh tĩnh nhàm chán, đơn điệu, dễ bị người đi đường “bỏ quên”. Nhờ áp dụng công 

nghệ kỹ thuật số trong việc sản xuất nội dung quảng cáo ngoài trời đã giúp chúng trở nên thu hút, sáng tạo, và đặc biệt là có thể tương tác 

cùng người đi đường.Việt Nam là một thị trường tiềm năng với nhiều thay đổi, nhạy bén với các xu hướng mới mẻ, nhiều lợi ích tối ưu. 

Quảng Trường Thời Đại “ Time’s Square “ bùng nổ với những màn hình kỹ thuật số khổng lồ, chuyển động 3D của các nhãn hàng, 

thương hiệu nổi tiếng. Kỷ lục gần đây nhất thuộc về tấm Billboard của Coca Cola có chiều cao 68 feet và chiều rộng 42 feet với 1.760 màn 

hình LED kết hợp với nhau tạo chuyển động 3D hiển thị các chương trình quảng cáo khác nhau theo quãng thời gian trong ngày và trong 

tuần. Điển hình là vào giờ ăn trưa, Billboard sẽ đề xuất người qua đường hãy dùng bữa với một ly Coca Cola lạnh.

Netflix hãng sản xuất nội dung đình đám thế giới, mỗi năm chi hàng tỷ USD để sản xuất các series phim truyền hình, phim tài liệu, 

gameshow… Nhưng gần đây, họ đã chi tới 150 triệu USD mua một nửa số tài sản của Công ty quảng cáo Regency Outdoor, chỉ để chi phối 

và sử dụng các billboard quảng cáo chạy dài đường cao tốc Sunset Boulevard, đi qua phía Tây của Hollywood hoa lệ. Thay vì tập trung 

vào những hình thức quảng cáo trực tuyến hợp thời, Netflix chọn một chiến lược riêng, Sunset Boulevard chính là khu vực nổi tiếng với 

hàng loạt cửa hàng mua sắm, nhà hàng, câu lạc bộ đêm thời thượng, nơi thường xuyên lui tới của giới diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch –

những đối tượng tiềm năng cho việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Netflix.

Theo số liệu thống kê  2018 của Mỹ thì doanh thu từ ngành quảng cáo ngoài trời là hơn 30 tỷ USD  – con số thể hiện sự tăng trưởng vượt 

bậc của ngành công nghiệp này khi mà đã có sự đổi mới mạnh mẽ bằng việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số.

“ Born Free “ một chiến dịch truyền thông thành công ngoài mong đợi khi kết hợp sáng tạo với công nghệ kỹ thuật số từ Agency quảng 

cáo hàng đầu tại Anh. Họ đặt các màn hình kỹ thuật số ngoài trời có hình dáng bể cá ở nhiều thành phố khác nhau tại Anh, bên trên là 

hình ảnh chuyển động của những chú cá voi sát thủ. Mục đích là để nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc cá voi sát thủ đang bị 

người ta săn bắt, giam giữ. Và khi mọi người quan tâm ủng hộ chiến dịch với mỗi 5 bảng anh sẽ khiến một chú cá voi sát thủ đang bị giam 

cầm được giải cứu, nhảy ra khỏi màn hình & tự do. Chỉ trong một ngày, chiến dịch này đã nhận được hơn 200 khoản quyên góp với con 

số 1.000 bảng. Và thu hút được 1,5 triệu người tương tác trên Facebook và Twitter. Đặc biệt hơn, có 4000 người đã đến trực tiếp các địa 

điểm để hưởng ứng & tương tác.

Khảo Sát Xu Hướng Truyền Thông



Khảo Sát Xu Hướng Giải Trí

Không thể phủ nhận rằng thời gian qua, các thành tựu của khoa học và công nghệ đã tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực 

của đời sống xã hội trong đó có hoạt động nghệ thuật biểu diễn, giải trí ... Bên cạnh đó, nhu cầu thưởng thức & trải 

nghiệm của công chúng ngày càng  nâng cao và luôn đòi hỏi nhiều yếu tố sáng tạo, hấp dẫn mới mẻ. Lĩnh vực giải trí  kết 

hợp công nghệ kỹ thuật số đang trở thành một làn sóng xu hướng phát triển mạnh mẽ ở nhiều nước trên thế giới như 

Mỹ, Anh, Pháp,  Đức, Nhật, Singapore... Việt Nam cũng bắt nhịp  xu hướng này & ngày càng trở nên sôi động & năng 

động hơn.

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM tại Tokyo, Nhật Bản: bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số, trải nghiệm không biên 

giới, tương tác với khách tham quan và cho phép khách tương tác với nhau theo những cách độc đáo, đem lại cho họ cảm 

giác ngỡ ngàng và ấn tượng cảm xúc sâu sắc. Trong năm đầu tiên, bảo tàng đã thu hút khoảng 2,3 triệu du khách từ hơn 

160 quốc gia. Khoảng một nửa trong số 2,3 triệu du khách là người nước ngoài, số du khách lớn nhất đến từ Mỹ, tiếp đến 

là Australia và Trung Quốc, bằng chứng cho thấy bảo tàng thu hút các du khách ở xa, chứ không chỉ các quốc gia lân cận 

và gần 50% số du khách nước ngoài này đến Nhật Bản với mục đích chính là thăm quan bảo tàng. 

Dự án còn phát triển các nội dung về trải nghiệm ẩm thực nhà hàng thú vị &  giáo dục với khu vực trải nghiệm sáng tạo 

cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em với mục đích kích thích khám phá, học hỏi về thế giới thông qua tương tác với 

không gian thế giới xung quanh, từ đó thông qua trải nghiệm cùng nhau sáng tạo nghệ thuật bằng chính những tác phẩm 

do mỗi cá nhân thực hiện theo từng góc nhìn và cảm nhận của từng người.



Đề Xuất Các Hình Thức Khai Thác
Áp Dụng Công Nghệ Kỹ Thuật Số Tại

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



#No 1
Tổ Chức Các Sự Kiện & Lễ Hội

Văn Hóa & Nghệ Thuật 
Kết Hợp Trình Chiếu Kỹ Thuật Số

☆ Tạo điểm nhấn ấn tượng & phong phú trong các Sự Kiện & Lễ Hội được tổ chức tại Huế góp 

thêm phần tôn vinh và lan tỏa các giá trị quý giá về Văn Hóa – Truyền Thống & Lịch Sử  theo 

những hình thức mới lạ, độc đáo , sáng tạo bắt nhịp cùng xu hướng thế giới với những thế mạnh nổi 

bật không chỉ về mặt giá trị nghệ thuật mà còn mang lại những lợi ích tối ưu về sức mạnh truyền 

thông, quảng bá, tối ưu về mặt công năng tái sử dụng và chi phí sản xuất, đồng thời có thế mạnh 

thân thiện và bảo vệ môi trường khi hình thức này  không tạo ra nhiều rủi ro về thiệt hại hay rác 

thải vào môi trường sống xung quanh.





#No 2
Quảng Cáo Truyền Thông Ngoài Trời

☆ Hiển thị chuỗi hình ảnh Quảng Cáo đẹp mắt, sáng tạo, sống động theo những 

chủ đề hoặc sự kiện liên quan tới các chiến dịch truyền thông quảng bá

văn hóa, du lịch & thương mại 

tại các công trình kiến trúc thuộc sở hữu tư nhân hoặc địa điểm cộng đồng chung 

nằm trong những khu vực trung tâm thu hút đông đảo công chúng.

☆ Từng bước phát triển mô hình Hệ Sinh Thái Dịch Vụ Du Lịch & Thương Mại 

Điện Tử kết nối và tương tác trực tiếp giữa Khách Hàng với các hình thức dịch vụ 

du lịch và thương mại xã hội thông qua sự hỗ trợ đắc lực từ các nội dung quảng 

cáo hữu ích và hiển thị sáng tạo, thẩm mỹ & thông minh ngoài trời.





#No 3
Xậy Dựng Không Gian

Nghệ Thuật, Giải Trí & Giáo Dục
Trải Nghiệm Kỹ Thuật Số 

☆ Tạo thêm một  Điểm Đến mang dấu ấn khác biệt với những trải nghiệm mới mẻ, hiện đại 

không chỉ dành riêng cho người dân Huế hay công chúng cả nước mà còn là một Điểm Đến ấn 

tượng , thu hút mạnh mẽ với khách du lịch quốc tế khi đến Huế hoặc đang có kế hoạch lựa chọn 

Địa Điểm Du Lịch Hấp Dẫn.

☆ Đặc biệt, với hình thức mới mẻ này sẽ tạo sức hút và viral mạnh mẽ quảng bá hình ảnh, văn 

hóa, thương hiệu, hạ tầng đô thị, dịch vụ cùng mọi thế mạnh vô cùng tiềm năng của Huế được lan 

tỏa rộng khắp trong cả nước & quốc tế từ đó tăng cường khả năng mở rộng và thu hút thêm 

nhiều cơ hội hợp tác & đầu tư đối với nhiều ngành nghề ,lĩnh vực khác nhau dành cho 

Tỉnh Thừa Thiên Huế







Với các công nghệ lập trình ánh sáng và tương tác từ:

☆ Các đèn Laser, Máy chiếu Laser, Máy chiếu Laser

motion tracking

☆ 3D Interactive Projection Mapping

☆AR Tương Tác

☆ Hologram

☆ Lighting Experiments Poses In The Dark 

Giới Thiệu Công Nghệ



Chi Phí Sản Xuất 

Thiết bị trình chiếu

Từ 2,500,000,000 

đến 4,500,000,000 

VND

Thiết bị màn chiếu 

Led + Cảm Ứng 

Từ 1,500,000,000 

đến 3,500,000,000

VND

Lập trình & hệ  

thống tương tác 

tăng cường

Từ 550.000.000 

đến 2,500,000,000 

VND

Sản xuất nội dung  

trình chiếu

từ 57,000,000 

VND / 01 phút

Máy chiếu Christie 

Laser độ sáng 25k 

Lumen :

Media server : 

• Màn Led cảm 

ứng,tương tác 

trên tường,dưới 

sàn, màn chiếu 

nước, màn chiếu 

trong suốt

• AR tương tác 

tăng cường: Phần 

mềm + thiết bị 

tracking

• Nội dung trình 

chiếu cho từng 

khu vực riêng

• Nội dung tương 

tác khu giải trí 

> > >

CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN : Từ 6,000,000,000 VND / 01 Chương Trình
( Có thể thử nghiệm phương án thuê máy móc và dịch vụ kỹ thuật từ Nhà Cung Cấp với

Mức Chi Phí  phù hợp khoảng 30% - 50% Tổng Chi  Phí Đầu Tư  )
• Thời gian sản xuất nội dung :  từ 03 tuần đến 8 Tuần 

• Thời gian khảo sát và lắp đặt, chiếu thử : 3 Ngày hoặc 15 Ngày 

Lập trình & xây 

dựng hệ thống 

App Hệ Sinh Thái 

Từ 150,000,000 

đến 300,000,000 

VND

>

• Cấu trúc App 

ứng dụng tổng 

hợp & quản lý dữ 

liệu & tương tác: 

Phần mềm,thiết bị



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


