
 

THÔNG ĐIỆP 

HỘI SÁCH HẢI CHÂU – ĐÀ NẴNG 2018 

“Đồng hành cùng phát triển” 

 

Đà Nẵng - nơi được ưu ái vinh danh là "thành phố đáng sống" luôn sôi nổi với các hoạt 

động văn hóa tinh thần phong phú: Lễ hội Pháo hoa và Ánh sáng, Lễ hội ẩm thực, Festival 

du lịch, Festival Hoa…nức lòng du khách gần xa. Trong số đó, đặc biệt nhất có thể kể đến 

Hội sách Hải Châu với quy mô lớn và đã thành công rực rỡ qua 3 mùa tổ chức. 

Hội sách Hải Châu do Công ty văn hóa Phương Nam (PNC) phối hợp vớiUBND quận Hải 

Châu, Tp Đà Nẵng tổ chứcvới sự tham gia của hàng trăm gian hàng đến từ các nhà xuất 

bản, công ty lớn trong ngành sách, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham quan. 

Tiếp nối thành công của Hội sách Hải Châu năm 2017, sự kiện văn hóa du lịch đã thu hút 

hơn 150.000 nghìn lượt khách tham quan mua sắm, tăng gấp 3 lần so với lần đầu tiên tổ 

chức vào năm 2015. Chỉ sau 5 ngày tổ chức, trưng bày và giới thiệu, hội sách đã bán được 

hơn 150.000 bản sách mang về tổng doanh thu hơn 12 tỉ đồng.  

Năm 2018, với mong muốn được chia sẻ, đồng hành cùng đối tác và khách hàng trong mọi 

thời điểm, Hội sách Hải Châu mang chủ đề “Đồng hành cùng phát triển” sẽ là nơi độc giả 

được tham quan và trải nghiệm nhiều chương trình sự kiện nổi bật: giao lưu cùng những 

tác giả, ca sĩ nổi tiếng như: Gào, Tùng Leo, Roise Nguyễn, Phan Ý Yên, Hoàng Thùy 

Linh, Đức Phúc,…tham dự các workshop trò chuyệnvà thưởng thức chương trình biểu diễn 

văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Đồng hành cùng Hội sách Hải Châu 2018 là200 gian hàng đến 

từ hơn 50 đơn vị xuất bản, phát hành sách trong nước như: Phương Nam, FAHASA, Đông 

A, Nhã Nam, Đinh Tỵ, Kim Đồng,Saigon Book, MC Books, vv… 

Bên cạnh đó, không gian đọc sách và các hoạt động song hành phục vụ bạn đọc khi tới Hội 

Sách cũng sẽ rất hấp dẫn độc giả như: khu book cafe rộng rãi, gian hàng sách phong phú, 

đa dạng bên bờ sông Hàn lộng gió. Xuyên suốt Hội Sách, các đơn vị tham gia sẽ thực hiện 

nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn.  

Với nhiều hoạt động phong phú và thành công qua mỗi lần tổ chức, Hội Sách Hải Châu 

thường niên tổ chức đúng vào dịp ngày sách Việt Nam 21/04 đã trở thành thương hiệu văn 

hóa và là dấu ấn khó quên trong lòng độc giả của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền 

Trung.  

Thời gian: 18/04 – 22/04/2018 

Địa điểm: Khu vực Bờ Tây Sông Hàn, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 



 
 

 

Lịch sự kiện Hội sách Hải Châu 2018 

 

Khung 

giờ/Ngày 

Thứ tư 

18/4 

Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 

19/4 20/4 21/4 22/4 

17g00 -

18g30 

 

 

Hải Châu: 

Công bố trao 

giải Cuộc thi 

Triển lãm 

Ảnh – Thời 

sự Nghệ 

thuật 

Giao lưu ra mắt 

sách Yêu, Dại 

dột, Yêu của 

Phan Ý Yên 

Giao lưu chủ đề 

Kẻ lữ hành đi 

ngược cùng các 

tác giả Nguyễn 

Tập và Rosie 

Nguyễn 

Giao lưu Nhà 

văn Gào ra mắt 

sách mới & kỷ 

niệm 10 năm viết 

sách 

Chương trình tọa 

đàm Trên tay có 

sách do Tạp chí 

Điện tử Thông tin 

và Truyền thông TP 

ĐN tổ chức 

19g00 - 

20g00 

Lễ Khai mạc 

UBND quận 

Hải Châu tổ 

chức 

Giao lưu - 

Người bí ẩn 

đằng sau 

những cuốn 

sách của người 

nổi tiếng 

 (Trần Minh) 

Công diễn Hội 

thi Kể chuyện 

theo Sách do 

Phòng GD-ĐT 

quận Hải Châu 

chủ trì tổ chức 

Giao lưu ra mắt 

sách mới Hamlet 

Trương 

Giao lưu chủ đề 

Tình yêu tuổi mới 

lớn với Thầy giáo 

hot boy, Thạc sĩ 

tâm lý Nguyễn 

Hoàng Khắc Hiếu 

20g30 – 

21g30 

Đêm nhạc 

Tùng Leo 

Chủ đề Love 

story 

Giao lưu ca sĩ 

Đức Phúc cùng 

cuốn sách I 

believe i can fly 

Giao lưu ra mắt 

sách Vàng Anh 

và Phượng 

Hoàng của 

Hoàng Thùy 

Linh 

Lễ Bế mạc Hội sách 

 

 Thông tin chi tiết về Hội Sách sẽ thường xuyên được cập nhật tại: 

 Website: http://hoisachhaichau.com/ 

 Fanpage: https://www.facebook.com/hoisachHaiChauDaNang/ 

 

 Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

 Phương Khuê – Phụ trách truyền thông Hội sách Hải Châu – Đà Nẵng 2018 

 SDT 0943 070 594 

 Email: khuepnp@pnc.com.vn 

 

http://hoisachhaichau.com/
https://www.facebook.com/hoisachHaiChauDaNang/

