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Hitachi khai mạc Chương trình “Thắp sáng đêm giáng sinh” – 2011 

tại Thương xá Sài Gòn Tax 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2011 – Hitachi Asia Ltd. ngày hôm 

nay tổ chức lễ khai mạc chương trình “Thắp sáng đêm giáng sinh – 2011” tại 

Thương xá Tax Sài Gòn, mở màn cho hàng loạt các hoạt động mừng giáng sinh bắt 

đầu từ ngày 09 tháng 12 năm 2011 đến hết ngày 01 tháng 1 năm 2012. Lễ khai mạc 

đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Hitachi tài trợ chương trình “Thắp sáng đêm giáng sinh” 

tại Thương xá Tax, một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất của quận 1. 

 

Chủ đề của chương trình năm nay là “Đêm hội giáng sinh tại lâu đài biển Hitachi” 

bao gồm hàng loạt các hoạt động lễ hội đón chào giáng sinh kéo dài suốt ba tuần 

sau đêm khai mạc với nhiều chương trình giải trí và tiết mục biểu diễn hấp dẫn phục 

vụ không chỉ người dân trong thành phố mà còn dành cho khách du lịch, với mong 

muốn mang đến một không khí lễ hội của hòa bình, niềm vui và hy vọng . Để tô điểm 

cho chủ đề của năm, toàn bộ Thương xá Tax đã được trang hoàng rực rỡ, mô 

phỏng một cung điện lộng lẫy dưới đại dương nơi các sinh vật biển trong trang phục 

lễ hội đang tưng bừng tổ chức tiệc giáng sinh.  

 

Để hòa hợp với chủ đề, một trong những hoạt động chào mừng của đêm mở màn là 

việc bố trí các hình nộm linh vật biển ngay trước cửa chính của thương xá nhằm thu 

hút sự chú ý của mọi người trước khi chương trình khai mạc bắt đầu. Sau lễ cắt 

băng chính thức mở cửa lâu đài giáng sinh của Hitachi, Bà Trần Thùy Liên, Giám 

đốc Thương xá Tax Sài Gòn, ông Kiyoshi Kinugawa – Tổng Giám đốc điều hành khu 

vực Châu Á của Hitachi Ltd. kiêm Chủ tịch Hitachi Asia Ltd., ông Nobuyuki 

Nakamura - Trưởng đại diện Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Hitachi Asia Ltd. Việt 
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Nam và ông Masanori Iwanaga, Giám đốc điều hành Hitachi Home Electronics Asia 

(S) Pte. Ltd. đã tiến hành nghi thức khai mạc, chính thức khai trương lâu đài giáng 

sinh của Hitachi, tạo nên một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình. 

 

Lễ khai mạc được tiếp nối với các màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp kết hợp hiệu 

ứng đặc biệt tạo nên một đêm hội lung linh huyền ảo, cùng màn trình diễn pháo hoa 

và tháo tuyết. Tiếp sau đó là chương trình biểu diễn mừng giáng sinh với màn trình 

diễn của các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, đang rất được ưa chuộng hiện nay như ca 

sỹ Elvis Phương và ca sỹ trẻ của Vietnam Idol, Văn Mai Hương. 

 

Bên cạnh đó, để giúp mọi người có thể hiểu hơn về các sản phẩm chất lượng cao, 

sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của Hitachi, khu trưng bày của Hitachi đã được bố 

trí ngay trong lâu đài giáng sinh. Khu trưng bày của Hitachi giới thiệu đóng góp của 

Nhóm Kinh doanh Sáng tạo vì Xã hội (Social Innovation Business) và sự đa dạng 

trong các sản phẩm đồ gia dụng mang đến cho người tiêu dùng, qua đó giúp họ hiểu 

hơn và có cơ hội trải nghiệm cách thức ứng dụng công nghệ mới nhất của Hitachi 

nhằm mang đến các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả và các sản phẩm thân 

thiện với môi trường, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng hiện 

đại, hướng đến phát triển một xã hội bền vững hơn. 

 

“Thắp sáng đêm giáng sinh” là sự kiện thường niên do Hitachi tài trợ với mong muốn 

mang đến không khí lễ hội giáng sinh và cũng như tạo ra một địa điểm vui chơi quen 

thuộc cho các gia đình trong mùa giáng sinh. Sau đêm khai mạc, chương trình sẽ 

kéo dài trong suốt 3 tuần kế tiếp với nhiều hoạt động giải trí thú vị và kết thúc bằng 

một chương trình ca nhạc đặc sắc theo chủ đề chào năm mới vào ngày 1 tháng 1 

năm 2012 với sự tham gia của các ngôi sao ca nhạc hàng đầu, cùng các màn trình 

diễn sôi động của những nghệ sĩ đường phố cũng như hàng loạt trò chơi hấp dẫn. 

 

Ghi chú: 

Tập đoàn Hitachi hiện đang thúc đẩy chiến lược phát triển Kinh doanh Sáng tạo vì 

Xã hội (Social Innovation Business) cung cấp cơ sở hạ tầng xã hội được hỗ trợ bởi 

công nghệ viễn thông và thông tin đáng tin cậy và hiệu quả cao. Kinh doanh Sáng 
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tạo vì Xã hội bao gồm hệ thống thông tin và viễn thông, hệ thống năng lượng, hệ 

thống công nghiệp, giao thông vận tải và môi trường, hệ thống đô thị và xã hội cũng 

như các thiết bị và vật liệu tinh xảo hỗ trợ các hệ thống đó. 

 

 

Thông tin về công ty Hitachi Asia Ltd.  

Hitachi Asia Ltd. là một công ty thuộc Tập đoàn Hitachi Ltd. được thành lập ở 

Singapore vào năm 1989. Hitachi Asia Ltd. hoạt động ở 6 quốc gia châu Á 

(Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam). Lĩnh vực kinh 

doanh bao gồm hệ thống thông tin, hệ thống năng lượng và công nghiệp, hệ thống 

truyền thông kỹ thuật số và giao dịch mua sắm quốc tế. Để biết thêm thông tin chi tiết 

về Hitachi Asia, vui lòng tham khảo ở trang web http://www.hitachi.com.sg. 

 

Thông tin về công ty Hitachi Ltd. 

Hitachi Ltd. (NYSE: HIT / TSE: 6501) có trụ sở chính ở Tokyo, Nhật Bản là một công 

ty điện tử toàn cầu hàng đầu với khoảng 360,000 nhân viên. Theo báo cáo tài chính 

năm 2010 (tính đến 31/3/2011) doanh thu hợp nhất là 9,315 tỉ yên (112.2 tỉ đô-la). 

Hitachi sẽ tập trung nhiều hơn vào Kinh doanh Sáng tạo vì Xã hội bao gồm hệ thống 

thông tin và viễn thông, hệ thống năng lượng, hệ thống giao thông và công nghiệp và 

môi trường, hệ thống đô thị và xã hội cũng như các thiết bị và vật liệu tinh xảo hỗ trợ 

các hệ thống đó. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo ở trang web 

http://www.hitachi.com. 
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