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Là sự kiện lớn nhất của ngành điện ảnh Việt Nam 
được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang 
đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn 
sáng tạo; vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh có thành 
quả nghệ thuật nổi bật trong thời gian từ sau Liên 
hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII đến Liên hoan Phim 
Việt Nam lần thứ XVIII.

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tác, sản 
xuất và phổ biến tác phẩm điện ảnh; tạo điều kiện 
cho các văn nghệ sĩ điện ảnh, các nhà quản lý, các 
nhà sản xuất và phổ biến phim trao đổi kinh 
nghiệm, thúc đẩy sự phát triển bền vững của 
điện ảnh Việt Nam.

Giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới 
của điện ảnh Việt Nam; tạo cơ hội tiếp xúc, đối 

LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XVIII

CƠ HỘI QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH

thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán 
giả, góp phần tìm hiểu về nhu cầu và thị hiếu điện 
ảnh của công chúng.

Liên hoan Phim là hoạt động văn hóa ghi dấu ấn 60 
năm Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh 
Cách mạng Việt Nam và kỷ niệm 50 thành lập tỉnh 
Quảng Ninh, quảng bá Vịnh Hạ Long – Di sản Thiên 
nhiên thế giới được UNESCO hai lần công nhận, 
một trong  bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Hội tụ hàng trăm ngôi sao điện ảnh sáng giá nhất 
của Việt Nam.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII sẽ là cơ hội 
quảng bá hiệu quả cho các sản phẩm dịch vụ của 
Doanh nghiệp.

Khách mời :  500 khách mời (các nhà làm phim, các ngôi sao điện ảnh, báo chí), hàng trăm ngôi sao điện 
ảnh Việt Nam. Số lượng phim tham dự Liên hoan phim dự kiến là 50 phim mới chọn lọc, xuất sắc ở các thể 
loại phim.

Giải thưởng dành cho phim
01 Bông sen Vàng
02 Bông sen Bạc
02 Giải thưởng của Ban Giám khảo; 
Cho các thể loại phim:
- Phim truyện điện ảnh
- Phim truyện video
- Phim tài liệu
- Phim khoa học
- Phim hoạt hình

Giải thưởng dành cho cá nhân 
- Đạo diễn xuất sắc
- Tác giả kịch bản xuất sắc
- Quay phim xuất sắc 
- Nữ diễn viên chính xuất sắc
- Nam diễn viên chính xuất sắc
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc
- Nam diễn viên phụ xuất sắc
- Hoạ sỹ thiết kế mỹ thuật xuất sắc
- Âm nhạc xuất sắc
- Thiết kế âm thanh xuất sắc

Giải phim truyện điện ảnh yêu thích 
nhất do khán giả bình chọn tại Liên 
hoan Phim;
Giải thưởng của các cơ quan, đoàn thể 
và tổ chức xã hội (nếu có)
- Giải thưởng dành cho phim;
- Giải thưởng dành cho cá nhân.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CỦA LIÊN HOAN PHIM
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Điện ảnh Việt Nam - Dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập

LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XVIII

Thời gian: từ ngày 11 đến 15 tháng 10 năm 2013 
Địa điểm: tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Hướng đến các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc; nội dung tư tưởng giàu 
tính nhân văn; nghệ thuật thể hiện sáng tạo, mới mẻ; chủ động hội nhập quốc tế hiệu quả

Các sự kiện chính của liên hoan phim

TRƯỚC LIÊN HOAN PHIM 

Giữa tháng 8-2013 Họp báo lần thứ I “Giới thiệu về LHPVN XVIII”Hà Nội

Từ  1-9-2013 Dựng các tấm pa-nô lớn giới thiệu về LHPVN 
XVIII.

Các cửa ngõ đến thành 
phố Hạ Long

Giữa tháng 9-2013 Họp báo lần thứ II “Giới thiệu Chương trình 
LHPVN XVIII”

Hà Nội

Từ 20-9-2013 Tổ chức Tuần phim Việt Nam chào mừng      
LHPVN XVIII

Hà Nội và TP HCM

Từ 1-10-2013 Treo băng rôn, panô, phướn quảng cáo.Các trục đường chính
- Các địa điểm thuận lợi.

Từ 10-10-2013 Chiếu phim dự thi phục vụ khán giảTại tất cả các địa điểm 
chiếu phim

THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM SỰ KIỆN
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Địa điểm Sự Kiện

Địa điểm Sự Kiện

Tại các khách sạn do Ban Tổ chức đặt Đón các nghệ sỹ, đại biểu, khách mời 
đến thành phố Hạ Long

Tiểu ban Nội dung Tổng duyệt chương trình Lễ Khai mạc  

Họp các trưởng đoàn đại biểu tham 
dự LHP

Tại tất cả các địa điểm chiếu phim Chiếu phim tại các rạp và ra mắt 
đoàn làm phim trước các buổi chiếu 
phim  truyện điện ảnh 

Địa điểm Sự Kiện

Thành phố Hạ Long Họp báo trước Khai mạc LHP

Đài Liệt sỹ tỉnh Quảng Ninh Lễ dâng hương, tưởng niệm

Sân Nhà Văn hóa hữu nghị Việt Nhật Khai mạc Triển lãm
“Điện ảnh với Quảng Ninh trong 
phát triển du lịch”

Tại tất cả các địa điểm chiếu phim Chiếu phim tại các rạp và ra mắt 
đoàn làm phim trước các buổi chiếu 
phim  truyện điện 

Khu Du lịch Tuần Châu Lễ Khai mạc 
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII

Khu Du lịch Tuần Châu Tiệc cocktail chào mừng Liên hoan Phim 
Việt Nam lần thứ XVIII của Bộ trưởng Bộ 
VHTTDL

Các khách sạn Chuẩn bị dự Lễ Khai mạc Liên hoan Phim

Đón nghệ sỹ, đại biểu, khách mời trên 
thảm đỏ

Hội thảo
“Điện ảnh với Quảng Ninh và quảng 
bá du lịch qua điện ảnh”

Nhà Văn hóa Việt Nhật Giao lưu 1
“Nữ nghệ sỹ điện ảnh với công nhân mỏ ”

Ngày thứ ba
(13-10-2013)

Ngày thứ hai  
(12-10-2013)

Ngày thứ nhất
 (11-10-2013)
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Địa điểm Sự Kiện

Địa điểm Sự Kiện

Tham quan danh lam thắng cảnh 
của Quảng Ninh

Tiểu ban Nội dung

- Vịnh Hạ Long
- Di tích Yên Tử

Địa điểm Sự Kiện

Tiễn các đại biểu rời Quảng NinhTừ các khách sạn

Địa điểm Sự Kiện

Hội thảo
“Phát triển hợp tác sản xuất và phát 
hành phim”

Tổng duyệt chương trình Lễ Bế mạc 

Tại tất cả các địa điểm chiếu phim Chiếu phim tại các rạp và ra mắt đoàn làm 
phim trước các buổi chiếu phim  truyện 
điện 

Tại tất cả các địa điểm chiếu phim Chiếu phim tại các rạp và ra mắt đoàn làm 
phim trước các buổi chiếu phim  truyện 
điện ảnh

Các khách sạn Đưa đón khách dự Lễ Bế mạc, Trao giải

Khu Du lịch Tuần Châu Lễ Bế mạc, Trao giải
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII

Khu Du lịch Tuần Châu Tiệc chia tay khách mời và đại biểu của 
Trưởng Ban Tổ chức LHP 

Chiêu đãi chào mừng các đại biểu về dự 
LHP của đơn vị tài trợ

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng 
Ninh

Giao lưu 2
Nghệ sỹ với sinh viên, học sinh Quảng 
Ninh

Lữ đoàn Hải quân 172/Quảng Yên Giao lưu 3
Nghệ sỹ với các chiến sỹ Hải quân

Tại tất cả các địa điểm chiếu phim Chiếu phim tại các rạp và ra mắt đoàn làm 
phim trước các buổi chiếu phim  truyện 
điện ảnh

Tiệc của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh 
chào mừng các đại biểu dự Liên hoan 
Phim

Ngày thứ tư 
(14-10-2013)

Ngày thứ năm 
(15-10-2013)

Ngày thứ sáu 
(16-10-2013)
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NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
1,500,000,000 VNĐ (Một tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam)

02 TVC 30s, phát trước chương trình THTT  đêm khai mạc liên hoan phim trên 
kênh VTV.

02 TVC 30s phát trước chương trình THTT  đêm bế  mạc liên hoan phim trên 
kênh VTV

Logo và tên đơn vị sẽ được chạy chữ 02 lần trong chương trình THTT lễ khai 
mạc và 02 lần trong chương trình THTT lễ bế mạc.

Logo đơn vị tài trợ được treo trang trọng ở khu vực sân khấu lễ Khai mạc, Bế 
mạc. 02 tiệc chiêu đãi (01 tiệc chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ văn hóa Thể thao 
và Du lịch và 01 tiệc chiêu đãi của Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim).

Logo đơn vị tài trợ xuất hiện (hoặc xuất hiện chung với các đơn vị tài trợ khác 
nếu có ) trên 30 banderol , 200 phướn và 4 Pano quảng bá cho sự kiện.

Phát phóng sự  tự giới thiệu của đơn vị tài trợ  có thời lượng 1,2 phút trên 
màn hình trong khán phòng trước khi diễn ra khai mạc và bế mạc liên hoan 
phim (02 lần ). Tư liệu do đơn vị tài trợ cung cấp.

Ban tổ chức cảm ơn và tặng hoa đơn vị tài trợ trong buổi THTT lễ khai mạc.
01 kỳ  quảng cáo trên trang  trên Báo thế giới điện ảnh.

Được mời tham dự các tiệc chiêu đãi của liên hoan. Mỗi tiệc chiêu đãi là 06 
thư mời.

Được tặng 06 vé mời cho mỗi đêm Khai mạc, Bế mạc

Được tặng 01  đĩa ghi hình  toàn bộ chương trình THTT buổi khai mạc và bế 
mạc Liên hoan phim.
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NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
1.000.000.000 VNĐ  (Một tỷ  đồng Việt Nam)

01 TVC 30s, phát trước chương trình THTT  đêm khai mạc liên hoan phim 
trên kênh VTV.

01 TVC 30” phát trước chương trình THTT  đêm bế  mạc liên hoan phim trên 
kênh VTV.

Logo và tên đơn vị sẽ được chạy chữ 02 lần trong chương trình THTT lễ khai 
mạc và 02 lần trong chương trình THTT lễ bế mạc. 

Logo đơn vị tài trợ được treo trang trọng ở khu vực sân khấu lễ Khai mạc, Bế 
mạc. 02 tiệc chiêu đãi (01 tiệc chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ văn hóa Thể thao 
và Du lịch và 01 tiệc chiêu đãi của Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim).

Logo đơn vị tài trợ xuất hiện (hoặc xuất hiện chung với các đơn vị tài trợ 
khác nếu có) trên 30 banderol , 200 phướn và 4 Pano quảng bá cho sự kiện.

Phát phóng sự  tự giới thiệu của đơn vị tài trợ  có thời lượng 1,2 phút trên 
màn hình trong khán phòng trước khi diễn ra khai mạc và bế mạc liên hoan 
phim (02 lần). Tư liệu do đơn vị tài trợ cung cấp .

Ban tổ chức cảm ơn và tặng hoa đơn vị tài trợ trong buổi THTT lễ khai mạc.

01 kỳ  quảng cáo trên trang  trên Báo thế giới điện ảnh.

Được mời tham dự các tiệc chiêu đãi của liên hoan . Mỗi tiệc chiêu đãi là 02 
thư mời.

Được tặng 04 vé mời cho mỗi đêm Khai mạc, Bế mạc.

Được tặng 01  đĩa ghi hình  toàn bộ chương trình THTT buổi khai mạc và bế 
mạc liên hoan phim .
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NHÀ TÀI TRỢ BẠC
600.000.000 VNĐ  (Sáu trăm triệu đồng Việt Nam)

01 TVC 30s, phát trước chương trình THTT  đêm Khai mạc liên hoan phim 
trên kênh VTV.

Logo và tên đơn vị sẽ được chạy chữ 02 lần trong chương trình THTT lễ khai 
mạc và 02 lần trong chương trình THTT lễ bế mạc  

Logo đơn vị tài trợ được treo trang trọng ở khu vực sân khấu lễ Khai mạc, Bế 
mạc. 02 tiệc chiêu đãi (01 tiệc chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ văn hóa Thể thao 
và Du lịch và 01 tiệc chiêu đãi của Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim).

Logo đơn vị tài trợ xuất hiện (hoặc xuất hiện chung với các đơn vị tài trợ 
khác nếu có) trên 30 banderol , 200 phướn và 4 Pano quảng bá cho sự kiện .

Phát phóng sự  tự giới thiệu của đơn vị tài trợ  có thời lượng 1,2 phút trên 
màn hình trong khán phòng trước khi diễn ra khai mạc và bế mạc liên hoan 
phim (02 lần). Tư liệu do đơn vị tài trợ cung cấp.

Ban tổ chức cảm ơn và tặng hoa đơn vị tài trợ trong buổi THTT lễ khai mạc.

01 kỳ  quảng cáo trên trang  trên Báo thế giới điện ảnh.

Được mời tham dự các tiệc chiêu đãi của liên hoan . Mỗi tiệc chiêu đãi là 02 
thư mời.

Được tặng 04 vé mời cho mỗi đêm khai mạc , bế mạc .

Được tặng 01  đĩa ghi hình  toàn bộ chương trình THTT buổi khai mạc và bế 
mạc liên hoan phim.
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NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG
300.000.000 VNĐ  (Ba trăm triệu đồng Việt Nam)

Logo và tên đơn vị sẽ được chạy chữ 01 lần trong chương trình THTT lễ khai 
mạc và 01 lần trong chương trình THTT lễ bế mạc  

Logo đơn vị tài trợ được treo trang trọng ở khu vực sân khấu lễ Khai mạc, Bế 
mạc. 02 tiệc chiêu đãi (01 tiệc chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ văn hóa Thể thao 
và Du lịch và 01 tiệc chiêu đãi của Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim).

Logo đơn vị tài trợ xuất hiện (hoặc xuất hiện chung với các đơn vị tài trợ khác 
nếu có ) trên 30 banderol , 100 phướn và 4 Pano quảng bá cho sự kiện .

Phát phóng sự  tự giới thiệu của đơn vị tài trợ  có thời lượng 1,2 phút trên 
màn hình trong khán phòng trước khi diễn ra khai mạc và bế mạc liên hoan 
phim (02 lần). Tư liệu do đơn vị tài trợ cung cấp .

Ban tổ chức cảm ơn và tặng hoa đơn vị tài trợ trong buổi THTT lễ khai mạc.

01 kỳ  quảng cáo trên trang  trên Báo thế giới điện ảnh.

Được mời tham dự các tiệc chiêu đãi của liên hoan. Mỗi tiệc chiêu đãi là 02 
thư mời.

Được tặng 04 vé mời cho mỗi đêm Khai mạc, Bế mạc.

Được tặng 01  đĩa ghi hình  toàn bộ chương trình THTT buổi Khai mạc và Bế 
mạc liên hoan phim.
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NHÀ TÀI TRỢ KHÁC
100.000.000 VNĐ  (Một trăm triệu đồng Việt Nam)

Logo đơn vị tài trợ được treo trang trọng ở khu vực sân khấu 
lễ Khai mạc, Bế mạc. 02 tiệc chiêu đãi (01 tiệc chiêu đãi của 
Bộ trưởng Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch và 01 tiệc chiêu đãi 
của Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim).

Logo đơn vị tài trợ xuất hiện (hoặc xuất hiện chung với các 
đơn vị tài trợ khác nếu có ) trên 30 banderol , 50 phướn và 4 
Pano quảng bá cho sự kiện.

Phát phóng sự  tự giới thiệu của đơn vị tài trợ  có thời lượng 
1,2 phút trên màn hình trong khán phòng trước khi diễn ra 
khai mạc và bế mạc liên hoan phim (02 lần). Tư liệu do đơn vị 
tài trợ cung cấp.

Ban tổ chức cảm ơn và tặng hoa đơn vị tài trợ trong buổi 
THTT lễ khai mạc.

Được mời tham dự các tiệc chiêu đãi của liên hoan. Mỗi tiệc 
chiêu đãi là 02 thư mời.

Được tặng 02 vé mời cho mỗi đêm khai mạc, bế mạc.

Được tặng 01 đĩa ghi hình  toàn bộ chương trình THTT buổi 
khai mạc và bế mạc liên hoan phim.



Công ty Cổ phần MEGALINK
Địa chỉ: P905 - 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04 35 123198
Hotline: Bà Phạm Thị Thanh Hà (0936 116069)

                                                                

BAN TỔ CHỨC  

THÔNG TIN LIÊN HỆ


