
 

 

             Creative City (Lương Yên) 

    
Thế giới tranh 3D “ World Magic & Fun ‘ có mặt tại Hà 

Nội - địa chỉ lý tưởng số 1 Lương Yên – Hà Nội Creative 

City 

3D World, Magic & Fun Hanoi 

20 / 02 – 17 / 04 / 2016 

 
 



 
 Tiếp nối thành công từ 4 lần triển lãm tranh 3D tại Vương Quốc Bỉ ( 1 ở Brussels , 3 mùa hè tại bờ 

biển Bỉ ) đây là lần đầu tiên tranh 3D có mặt tại Hà Nội, tầng 5 Creative City,  1 địa chỉ lý tưởng , vui 

chơi giải trí sôi động tại Hà Nội. 

 

Thế giới tranh 3D là một sự kiện duy nhất hội tụ các bức tranh 
khổng lồ và du khách là đường dẫn còn khuyết, chính các du 
khách sẽ là người làm nên bức tranh hoàn hảo hơn diễn xuất  
bằng các hành động vui nhộn, ngộ nghĩnh, trong khi đó bạn bè 
và người thân sẽ thoải mái ghi lại những giây phút vui vẻ bên 
nhau. 
 
Thế giới 3D được khai thác chủ yếu là những con vật chúng mang lại những cảm hứng thú vị cho con 
người, là nguồn sáng tạo mạnh mẽ sống động gần gũi nhất với cuộc sống. Đó là những chú chim cánh 
cụt, gấu bắc cực, hay là những chú khủng long khổng lồ.. Nhưng… Thế giới 3D còn hấp dẫn hơn thế nữa, 
như là tình cờ gặp gỡ những chú Minions, cuộc đọ sức tennis với cô gái Tây hấp dẫn, hay là một quả 
trứng khổng lồ và tại sao lại không trở thành thành viên của gia đình The Simpsons, hoặc là uống café 
một cách không giống ai ??? 
          

     

Lấy cảm hứng từ sự thành công của Khu 9 , Thành phố Hà Nội Creative ( HNCC ) được kỳ vọng sẽ mang lại niềm vui 

, không khí sôi động và sáng tạo Zone 9 đã thu hút giới trẻ trong thời gian qua . Tọa lạc tại Số 1 Lương Yên và được 

khôi phục từ một tòa nhà 20 tầng Thăng Long, do đó , không gian Hà Nội Creative City rất thoáng mát và rộng rãi . 

Tại Hà Nội Creative City , ngoài những hoạt động như quán cà phê , mua sắm , phụ kiện , triển lãm / hình ảnh bộ 

sưu tập như Zone 9 , triển lãm tranh 3D sẽ là một sân chơi thật sự , đầy thú vị và trải nghiệm mới cho tất cả mọi 

lứa tuổi . 

Và đây chính là tranh 3D “ World Magic & Fun “ nơi du khách là những vị thượng khách làm nên những bức tranh 

hoàn hảo và những giây phút vui vẻ không thể quên . 

Hãy đến với Creative City tầng 5 Số 1 Lương Yên bạn sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình và bạn bè.  

Tại sao lại có sự liên kết với Vương Quốc Bỉ ? Vì 4 lần triển lãm tranh tại Bỉ đều được thực hiện tại Việt Nam, Ông 

Ptrick Motier – người tổ chức chương trình rất yêu mến Việt Nam, Ông có ước mong được tổ chức triển lãm tranh 

3D lần đầu tại Việt Nam và điều gì sẽ diễn ra đây ? Ông Patrick mong muốn chào đón tất cả mọi người đến với triển 

lãm tranh chỉ với 50.000đ bạn có thể đến với triển lãm, cùng với gia đình và bạn bè lưu giữ  những  khoảnh khắc  

thú vị bên những bức tranh 3D tuyệt phẩm.  

Triển lãm tranh 3D sẽ ủng hộ 2% doanh thu bán vé cho quỹ từ thiện Chăn Ấm. 

https://m.facebook.com/vongtayam.hanoi/ 

Hãy cùng tham gia nào!!! 

 

https://m.facebook.com/vongtayam.hanoi/?__mref=message_bubble


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

3D WORLD MAGIC & FUN HANOI, 

“Thế Giới Ảo 3D Vui Nhộn”  

 
Photos : c Lawrence D’Attilio 

 

 

 

 Hanoi Creative City 5th Floor  
 Số 1 Lương Yên, Trần Khát Chân, Bạch Đằng, 
Hà Nội, Vietnam 

 

 

 

 
- Dưới 4 tuổi : Miễn phí 

- Từ 4 tuổi trở lên : 50.000 vnđ 

 

 

 
- Facebook: www.Facebook.com/3DWorldVietnam 

- website : www.3DWorldVietnam.com 

- mail : info@3DWorldVietnam.com 

- tel : 01684329379 

 

 

20/02 - 17/04/2016  

- Ngày thường : 5 pm – 9 pm 

- Thứ Bảy – Chủ Nhật : 10 am – 9 pm 
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