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TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

 Thời gian: 13:00 – 17:00

 Ngày: 12/12/2017

 Địa điểm: White Palace

 Thể loại chương trình: Triễn lãm, kết hợp hội thảo

 Đối tượng tham dự: Quan khách, giới chuyên môn ẩm thực, du lịch, các doanh nghiệp, cơ sở
liên quan ngành ẩm thực Phở, học sinh, sinh viên, người dân quan tâm đến văn hóa ẩm thực
Việt Nam, người yêu phở….

 Các hoạt động chính:

 Triễn lãm phở Việt Nam

 Hội thảo chuyên đề, giao lưu và trao đổi

 Công bố ngày của Phở Việt Nam 12/12

 Các hoạt động giới thiệu, quảng bá, trải nghiệm phở

 Giải trí…



BIỂU TƯỢNG
KEY VISUAL

Biểu tượng “Ngày của Phở” được hình thành dựa trên ý tưởng từ nguồn gốc 
của sợi phở: hạt gạo.

Bên trong biểu tượng gồm có cụm chữ “Ngày của Phở”, hình cây lúa, đôi đũa, 
sợi phở, và nét cách điệu của bát (tô) sứ dùng để ăn phở.

Cụm chữ “Ngày của Phở” dùng font chữ viết tay để hàm ý về sự tự nhiên của 
món Phở. Nét chữ uốn lượn như hình dáng của sợi Phở chín mềm. Đoạn cuối 
của chữ Phở được vòng xuống dưới, tạo hình thành bát (tô) phở.

Những hạt lúa chín vàng chắc mẩy, sau khi được thu hoạch sẽ cho ra những 
hạt gạo trắng. Đây là nguyên liệu để làm nên bánh phở. Gạo được làm sạch, 
ngâm mềm, nấu chín và tránh thành từng “bánh” tròn mềm mịn nhưng có độ 
dẻo dai vừa phải. Bánh Phở tròn sau khi cắt sợi sẽ trở thành những sợi phở. 

Hình dạng tròn của biểu tượng thể hiện cho chiếc bánh phở tròn trước khi cắt. 
Hình tròn cũng mang hàm ý về sự lan tỏa ra mọi phía, như món Phở ngày càng 
được lan truyền đến nhiều vùng miền trên khắp địa cầu. Món phở phần lớn 
được cho vào tô tròn, có nước dùng và thịt. Với góc nhìn từ trên xuống, hình 
tròn đại diện cho hình tròn của tô phở (hoặc dĩa phở).

Sợi phở thường có hình dạng sợi dài. Khác với sợi mì, sợi phở có màu trắng 
của gạo, và thường là sợi dẹp, dài và không bị xoăn lại. 

Đôi đũa là hình ảnh không thể thiếu vì đây là dụng cụ ăn phở này khó mà thay 
thế bởi dao nĩa hay thứ gì khác. 

Màu sắc chủ đạo là 2 màu: xanh lá cây và trắng. Màu xanh lá cây tượng trưng 
cho nguồn gốc thiên nhiên của món phở, là màu xanh của lúa và cũng là màu 
của sợi rau, của hành và ngò. Đó là những loại lá, rau gia vị thường có trong tô 
phở hằng ngày.

Màu trắng là màu của bánh phở. Là màu trắng của hạt gạo, bột gạo. Màu trắng 
thể hiện cho sự trong sạch, nguyên bản của hạt gạo, không pha lẫn với các loại 
chất tạo màu nào khác.

Dòng chữ tiếng Anh thể hiện nội dung “Ngày của Phở”:

Ngày 12 tháng 12.

++ + =



ĐỊA ĐIỂM

 WHITE PALACE

194 HOÀNG VĂN THỤ, Q.PHÚ NHUẬN, HCM

Sảnh Crystal 2-3



BỐ TRÍ TỔNG THỂ

 OPTION 1:

- Triễn lãm: Bố trí quy tụ vào không
gian chính, như một quảng trường
ẩm thực với các gian hàng xung
quanh, và hướng về sân khấu.

- Hội thảo: theo mô hình bố trí
truyền thống.



AGENDA

 HỘI THẢO

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT

13:30 14:30 ĐÓN KHÁCH - THAM QUAN TRIỂN LÃM

13:30 14:20

Đón khách

Đại diện BTC đón khách

PGs hướng dẫn khách check in

Giao lưu & trao đổi thông tin

Tham quan triển lãm & chụp ảnh

Tham quan khu vực triển lãm ảnh Con Đường của Phở

Tham quan các gian hàng nấu phở & gian hàng trưng bày sản phẩm của ACV

Xem trailer phim Con đường của Phờ

Thưởng thức Phở

Thưởng thức Phở tại Booth Phở 03 miền do đầu bếp thực hiện

Thưởng thức Phở ăn liền tại gian hàng ACV

(Chỉ thử mẫu)

14:20 14:30
DI CHUYỂN TỪ KHU TRIỄN LÃM 

VÀO KHU HỘI THẢO
PGs hướng dẫn Khách mời di chuyển từ khu vực triển lãm vào khu vực Hội Thảo

14:30 14:40 DI CHUYỂN TỪ KHU TRIỄN LÃM VÀO KHU HỘI THẢO

14:30 14:35
Tiết mục biểu diễn mở màn - Điệu 

nhảy phở Việt Nam

Các vũ công trong trang phục đầu bếp sẽ biểu diễn múa mở màn trên nền nhạc 

sôi động.

14:35 14:40 Giới thiệu mở đầu chương trình MC giới thiệu mục đích, ý nghĩa chương trình & Ngày của Phở

14:40 14:45 Giới thiệu đại biểu

- Đại diện CQBN Việt Nam 

- Đại diện Lãnh sự quán Nhật Bản

- Đại diện TT & ACV

(Danh sách TBU)

14:45 14:50
Đại diện BTC - Báo Tuổi Trẻ phát 

biểu
Người phát biểu TBU

14:50 15:00 Ra mắt phim Con đường của Phở

15:00 15:10
Trao giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ 

đối với Logo Ngày của Phở cho BTC

- Đại diện BCT trao

- Đại diện TT và ACV lên sân khấu nhận

15:10 15:15 Chụp hình kỷ niệm



AGENDA

 HỘI THẢO

15:10 15:15 Chụp hình kỷ niệm

15:15 16:00 THẢO LUẬN  - CON ĐƯỜNG CỦA PHỞ

15:15 15:20
Mời chuyên gia thảo luận lên sân 

khấu

Panel Discussion 1

" Con đường của Phở" 

Khách mời:

- Bà Phan Tôn Tịnh Hải 

- Bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân

- Tiến sĩ Nguyễn Nhã

- Chuyên gia RD của Acecook Nhật - Mr Asahira Keita

15:20 15:50 Thảo luận + Trao đổi với khách mời

15:50 16:00 Tiết mục biểu diễn Biểu diễn "Công phu thái thịt bò" (Người biểu diễn TBU)

16:00 16:30 THẢO LUẬN  - NÂNG CAO GIÁ TRỊ HẠT GẠO VIỆT NAM

16:00 16:05
Clip phóng sự "Nâng cao giá trị hạt 

gạo"

16:05 16:10 Phần trình bày của TGĐ Acecook
Trình bày trên sân khấu

Có file trình chiếu trên màn hình

16:10 16:12
Mời chuyên gia thảo luận lên sân 

khấu

Panel Discussion 2

- " Nâng cao Giá trị hạt gạo Việt Nam"  

Khách mời: 

Ông Huỳnh Thế Năng

Ông Thái Bình

Ông Kajiwara Junichi - Tổng giám đốc Acecook (sau khi trình bày ở lại sân khấu 

để tiếp tục tham gia Panel 2)

16:12 16:42 Thảo luận + Trao đổi với khách mời

16:42 16:52
Tri ân (tặng hoa) và chụp ảnh kỷ 

niệm
Tặng hoa cho tất cả  khách mời (Panel 1  và 2)  + Đơn vị đồng hành 

17:00 18:00 TIỆC TỐI

17:00 17:55 Tiệc tối

17:55 18:00 Kết thúc 

18:00 18:05 Tiễn khách



AGENDA

 TRIỄN LÃM

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG CHI TIẾT

13:30 - 14:20 Đón khách Khách mời Tham quan triễn lãm

14:30 Mở cửa triễn lãm Khách tự do vào tham quan triễn lãm

14:30 - 15:30 Triễn lãm Gian hàng Phở Bắc - Trung -Nam, nhà tài trợ hoạt động giới thiệu, quảng bá riêng

biệt

15:30 - 16:00 Giải trí - Sân khấu biểu diễn

- Giới thiệu phim ngắn Phở Việt Nam

16:00 - 16:20 Hoạt động quảng

bá

Hoạt động giới thiệu, gameshow của nhà tài trợ trên sân khấu

16:20 - 17:00 Triễn lãm Các gian hàng hoạt động tự do, khách trải nghiệm phở

17:00 Kết thúc triễn lãm Khách ra về, chụp hình lưu niệm.



CHUYÊN GIA

DỰ KIẾN

 1966-1975: Chủ nhiệm kiêm chủ bút Tập san Sử Địa, Đại học Sư phạm Sài 
Gòn.

 1974-nay: Trưởng Nhóm Nghiên cứu & Phát huy Truyền thống Việt Nam

 1975: xuất bản Tập San Sử Địa số 29, Đặc khảo Hoàng Sa & Trường Sa và tổ 
chức triển lãm trưng bày sử liệu minh chứng chủ quyền của Việt Nam tại 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 1993-2001: sáng lập viên và Trợ lý Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập 
Hùng Vương.

 1996-nay: Trưởng Nhóm Nghiên cứu Văn hóa Ăn uống Việt Nam

 1997: Trưởng ban tổ chức Hội nghị khoa học về Bản sắc Việt Nam trong ăn 
uống tại Khách sạn Majestic

 1999: Hội thảo khoa học ẩm thực trị liệu, Tiệc cưới tiệc đãi quốc khách Việt 
Nam tại Khách sạn Kỳ Hòa

 2000-nay: Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù & Hát thơ Hùng Vương (sau đổi Lạc 
Việt)

 2003: bảo vệ thành công luận án tiến sĩ đề tài “Quá trình xác lập chủ quyền 
của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” (Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn Tp.HCM).

 2007-2012: Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Ẩm thực Việt Nam

 2009-nay: Trưởng Đề án Bếp Việt; chủ biên bộ sách ẩm thực Việt Nam: "Bản 
sắc ẩm thực Việt Nam" (2009), "Độc đáo ẩm thực Thăng Long - Hà Nội" 
(2010), "Độc đáo ẩm thực Huế" (2011), "Phở Việt" (04/2014).

 2013: xuất bản sách "Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với 
hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa" (Nhà Xuất bản Giáo dục)

 2013-2014: Chủ nhiệm CLB Âm nhạc Dân tộc Hương Sắc Ba Miền của Trung 
tâm Văn hóa Tp.HCM

TS. HÃN NGUYÊN NGUYỄN NHÃ



CHUYÊN GIA

DỰ KIẾN

 Ngô Thanh Hòa, 40 tuổi, hiện là bếp trưởng của 
nhà hàng Góc Á

 Sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết (Bình Thuận), 
theo gia đình vào TP.HCM năm 13 tuổi.

 Năm 21 tuổi, anh du học tại Central Queensland 
University ở Sydney (Úc), tốt nghiệp cử nhân 
ngành Marketing.

 Sau 18 năm học tập và làm việc tại Úc, anh trở về 
Việt Nam năm 2012.

 Anh đã đoạt quán quân Master Chef mùa giải 
đầu tiên 2013

 Tác giả cuốn sách “ Từ niềm đam mê nấu ăn”

MASTER CHEF TRẦN THANH HÒA



CHUYÊN GIA

DỰ KIẾN

 2012 được Hiệp hội Đầu bếp thế giới (WACS -
thành lập năm 1982 tại Paris, hiện có 82 quốc 
gia thành viên) trao danh hiệu đại sứ văn hóa 
ẩm thực VN.

 Giải vàng cuộc thi nghề Châu Á năm 2001

 Là đầu bếp từng nhiều lần được mời qua 
Singapre để nấu ăn cho gia đình Thủ Tướng Lý 
Quang Diệu

ĐẦU BẾP VÕ QUỐC 



MC HỘI THẢO

DỰ KIẾN

MC dẫn chương trình : 

 “Món Ngon Mỗi Ngày” trên HTV7, DVTV, HN1 –

 “Chào Ngày Mới” - HTV7

 “Tự Làm Đẹp Nhà” HTV4 

 “Ô Cửa Trái Tim” HTV7 

 “Bí Quyết Của Mẹ” - VTV 

 “Rung Chuông Vàng” –VTV1 

MC KIỀU HẢI CHUYÊN 



MC HỘI THẢO

DỰ KIẾN

MC dẫn chương trình : 

 Đêm Hội Chân Dài: https://www.youtube.com/watch?v=HbL5dedJzsg

 HTV Awards: https://www.youtube.com/watch?v=awXz3XzotEI

 Outdoor concert live on HTV: Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Trọng 

Hiếu, Hoà Minzi: https://www.youtube.com/watch?v=iSw1fzTpEgM

 Friesland Campina 20 years anniversary: 

https://www.youtube.com/watch?v=sspvjshjEkk&t=489s

 Asia Property Awards 2017: 

https://www.youtube.com/watch?v=nxQUy3equ4w

 Asia Property Awards 2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=u8WCmeIBoV8

 Asia Property Awards 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=5f2088sKmcA

MC THIÊN VŨ

https://www.youtube.com/watch?v=HbL5dedJzsg
https://www.youtube.com/watch?v=awXz3XzotEI
https://www.youtube.com/watch?v=iSw1fzTpEgM
https://www.youtube.com/watch?v=sspvjshjEkk&t=489s
https://www.youtube.com/watch?v=nxQUy3equ4w
https://www.youtube.com/watch?v=u8WCmeIBoV8
https://www.youtube.com/watch?v=5f2088sKmcA


HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ

 BIỂU DIỄN MỞ MÀN

Nhảy trong trang phục đầu bếp

 GAME SHOW

Thử thách nấu phở , Hỏi vui về phở……
 NHÓM NHẠC BIỂU DIỄN



THIẾT KẾ

 BANNER NGANG NGOÀI TRỜI 

(Ảnh minh họa)



THIẾT KẾ

 BANNER NGANG NGOÀI TRỜI 

8,5m x 1,4m



THIẾT KẾ

 KHÁN PHÒNG HỘI THẢO



THIẾT KẾ

 SÂN KHẤU

Màn hình LED 5x3m



THIẾT KẾ

 BACKDROP chụp hình 7,2x2,8m



THIẾT KẾ

 KHU TRƯNG BÀY VÀ THÔNG TIN VỀ PHỞ



THIẾT KẾ

 KHU PHONG CẢNH BẮC TRUNG NAM



THIẾT KẾ

 MOCKUP TÔ PHỞ KHỔNG LỒ



THIẾT KẾ

 GIAN HÀNG PHỞ



THIẾT KẾ

 GIAN HÀNG PHỞ



THIẾT KẾ

 GIAN HÀNG PHỞ



CẢM ƠN


