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Là một đơn vị sản xuất video/film chuyên sâu và bài bản, chúng 

tôi luôn chú trọng và dành toàn bộ nguồn lực tập trung cho chất 

lượng của sản phẩm cuối cùng. Với kinh nghiệm sản xuất đa 

dạng, chúng tôi tự hào mang đến những sản phẩm chỉn chu và 

sáng tạo, tạo ra sự kết nối giữa thương hiệu với khách hàng một 

cách hiệu quả và mới lạ - không giống với bất kì một loại hình 

content nào khác. 

Xin chào, chúng tôi là 5CORES!

Một Production House chuyên nghiệp và đa năng!



WHY US?
Chúng tôi luôn nỗ lực và biến hóa không ngừng để mang đến những ý 

tưởng mới nhằm truyền tải hiệu quả thông điệp mà khách hàng muốn 

gửi gắm đến khán giả, không gò bó trong bất kì loại hình sản phẩm nào. 

OUR KEY SERVICES:
1. _______________TVC/ iTVC

2. _______________________________VIRAL VIDEO

3. _______MUSIC VIDEO / FASHION FILM

4. ________________________SHORT FILM

5. _________2D/3D



CÁC DỰ ÁN THƯƠNG MẠI
30+ clients  --- 50+ projects

5cores Production



Phim giới thiệu phân khu MANOCA - 

IMPERIA HẢI PHÒNG

BRIEF: Vinhomes Imperia Hải Phòng ra mắt phân khu villas mới mang tên Monaco cần sản xuất Phim giới thiệu để quảng bá vẻ đẹp 

của cả phân khu, những USP của dự án cũng như phải thể hiện được lối sống đẳng cấp tại đây. 

ĐỀ XUẤT:  Mở đầu phim bằng các cảnh quay flycam từ trên cao thể hiện quy mô và quy hoạch thông minh của dự án và Phân khu. 

Nối tiếp là những cảnh quay lifestyle của gia đình nhiều thế hệ cùng tận hưởng không gian và những tiện ích đẳng cấp từ đó tạo dựng 

lên một viễn cảnh cuộc sống đáng mơ ước tại đây. 

 

Link to video : https://vimeo.com/385942997

https://vimeo.com/385942997


Phim giới thiệu 
Cùng Noo Phước Thịnh khám phá 

Vinhomes Ocean Park

BRIEF: Sản xuất phim giới thiệu về Hồ phủ cát trắng 24,5ha là một trong những tiện ích điểm nhấn nổi bật nhất của thành phố Biển 

hồ Vinhomes Ocean Park với mục tiêu một lần nữa highlight tiện ích này, cập nhật tiến độ thi công đồng thời khẳng định uy tín dự án 

và chủ đầu tư.  

ĐỀ XUẤT: Noo Phước Thịnh sẽ đóng vai trò như một Travel Vlogger dẫn khán giả đi khám phá thành phố biển hồ ngay trong lòng thủ 

đô. Những hình ảnh đẹp mắt như MV ca nhạc và khuôn mặt điển trai của nam ca sĩ sẽ là yếu tố chính để thu hút sự chú ý.

 

~160,00 lượt xem & >14,000 tương tác

Link to video : https://youtu.be/KqgVKD1DYPc

https://youtu.be/KqgVKD1DYPc


Dạo chơi vườn Nhật, Vinhomes Smart 
City cùng sao Việt

BRIEF: Nhân sự kiện ra mắt vườn Nhật, đại nhạc hội tại Vinhomes Ocean Park và Vinhomes SmartCity, chủ đầu tư Vinhomes cần sản 

xuất series các video giới thiệu về tiện ích này với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi, 

Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu 

ĐỀ XUẤT: Sử dụng kết hợp các cảnh flycam từ trên cao để thể hiện quy mô của vườn Nhật và các góc quay cận/đặc tả về thể hiện 

được cảm xúc và sự hào hứng của các ca sĩ tại 5 bối cảnh khác nhau, trước các yếu tố rất hấp dẫn, rất “Nhật” tại Vườn Nhật – 

Vinhomes SmartCity. 

 

Gần 1,000,000 lượt xem

Link to video : https://www.youtube.com/playlist
?list=PLWWjLDEBynN4U7krzHvot
xBIW9qWj-J1Z

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWWjLDEBynN4U7krzHvotxBIW9qWj-J1Z
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWWjLDEBynN4U7krzHvotxBIW9qWj-J1Z
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWWjLDEBynN4U7krzHvotxBIW9qWj-J1Z


Livesession

BRIEF: Ca sĩ Clara Mae, chủ nhân của bản hit “i’m not her” sang Việt Nam, và nhân dịp này, Warner Music Vietnam muốn thực hiện 1 

livesession của cô ở Hà Nội, tại 1 bối cảnh đậm chất “Việt Nam” với format quay dọc (Mobile-friendly)  

ĐỀ XUẤT: Trong thời gian chuẩn bị chưa đến 24 tiếng, thời gian để setup 1 bối cảnh mang tính chất địa phương là không hề dễ dàng, 

vì vậy 5Cores đã phải tận dụng những góc bối cảnh có sẵn tại 1 Studio kèm với những đồ đạo cụ nhỏ để tạo hơi hướng cảm giác 1 

buổi chiều mùa hè trong 1 căn nhà cổ. Tất cả quá trình setup được thực hiện trước 5 tiếng đồng hồ với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thành 

công tốt đẹp. 

 

~ >38,000 lượt xem trên youtube

~ > 68,000 lượt xem & >3,000 tương tác trên Facebook

Link to video : https://youtu.be/w1wWq37aj-g

https://youtu.be/w1wWq37aj-g


Phim ngắn 
ARUM VŨ KHÚC LONG HỔ

BRIEF: Đề bài của khách hàng là một bộ phim ngắn lãng mạn qua đó thu hút sự quan tâm và hứng thú của cộng đồng game thủ Liên 

Quân Mobile về trang phục mới “Vũ Khúc Long Hổ” cho nhân vật Arum của Liên Quân Mobile eSport. 

ĐỀ XUẤT: Âm nhạc và yếu tố thần thoại là sợi dây kết nối cảm xúc. Xây dựng hình tượng hai nhân vật tính cách trái ngược tạo được 

sự thu hút thông qua những tình huống “kẹo ngọt” hài hước. Cao trào xuất hiện khi những thế lực hắc ám đẩy nhân vật vào tình 

huống phải đưa ra lựa chọn liên quan đến sinh mạng. 

 

~ >1,500,000 lượt xem trên youtube

~ > 550,000 lượt xem & >2,000 tương tác trên Facebook

Link to video : https://youtu.be/6rk2J6Bv8BM

https://youtu.be/6rk2J6Bv8BM


Fashion Film
Sự kiện 21/7 | Ra mắt bộ áo hữu hạn 

không thể ngầu hơn

BRIEF: Liên Quân Mobile triển khai sự kiện 21/07 ra mắt bộ áo hữu hạn cực chất với yêu cầu cần sản xuất một Fashion Video quảng 

bá về sự kiện và bộ sưu tập từ đó thu hút các game thủ quan tâm và tham gia sự kiện 

ĐỀ XUẤT: Lấy bối cảnh một garage ô tô bụi bặm, 4 bạn trẻ cool ngầu đang khoác lên mình những set đồ “Thắng bại tại kĩ năng” cực 

chất được mix & match khéo léo, làm nổi bật lên cá tính riêng. Những giai điệu âm nhạc trẻ trung góp phần khiến những thước phim 

càng trở nên sống động và thu hút người xem. 

 

~ 320,000  lượt xem trên Youtube & Facebook

Link to video : https://youtu.be/oQbxwoGwdf8

https://youtu.be/oQbxwoGwdf8


Series Viral Video 
25/11 - Vào chơi, bơi trong quà

BRIEF: Nhằm quảng bá cho sự kiện 25/11 – Vào chơi bơi quà, 100% trúng, khách hàng Garena cần chuyển khai Viral video hài hước, 

ấn tượng để quảng bá về sự kiện hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của cộng đồng game thủ Liên Quân.

ĐỀ XUẤT: Sản xuất serie 3 viral video dạng siêu ngắn, chỉ 30s. Mỗi video là một tình huống hài hước, được lấy cảm hứng từ những câu 

chuyện văn học gần gũi Lão Hạc, Ăn Khế trả vàng và Chí Phèo. Tại thời điểm cao trào của mỗi câu chuyện, sự kiện 25/11 lại xuất hiện 

và trở thành chìa khóa giúp các nhân vât giải quyết được những vấn đề của mình. 

 

~ 7,500,000 lượt xem trên Youtube

~  250,000 lượt xem & >5,400 tương tác trên Facebook

Link to video : https://youtu.be/itNeCwapKRQ

https://youtu.be/itNeCwapKRQ


Series Viral Video 
Back to School - Xây đội hình cực cool 

cùng Độ Mixi…

BRIEF: Garena cần sản xuất một viral video hợp tác cùng một số Streamers nổi tiếng để quảng bá cho sự kiện “Back to school” của 

Fifa Online để truyền tải các thông tin chính về sự kiện kiện, thu hút sự tham gia của cộng đồng game thủ. 

ĐỀ XUẤT: Lấy bối cảnh lớp học thân quen, Viral video là câu chuyện của bốn nhân vật với gia thế và tính cách hoàn toàn khác biệt. 

Thông qua những hiệu ứng hình họa theo dạng câu chuyện được tái hiện đầy sống động với sự cạnh tranh, so bì gay gắt của các 

nhân vật. Khi tưởng như thắng bại đã rõ ràng thì sự kiện Back to school xuất hiện và giúp “nam chính” xoay chuyển tình thế

 

~ 500,000 lượt xem trên Youtube

~  500,000 lượt xem trên Facebook

Link to video : https://youtu.be/zZ5VxLflekI

https://youtu.be/zZ5VxLflekI


Viral Video 1001 cách ngăn chồng chơi Liên Quân 
ngày 29/07 - Garena Liên Quân Mobile

Viral Video Fifa Online 4 - Lễ 2/9 Chơi gì cho ngầu?

Phim giới thiệu Giải 

Solo Yena, Cận mặt 8 

tuyển thủ ưu tú - 

Garena Liên Quân 

Mobile

TRAILER | Mọi vị thần 

đều đứng dưới ta! 

Murad Đồ Thần Đao - 

Garena Liên Quân 

Mobile

Viral Video 8/12 – Chơi Liên 
quân Clear sạch quà!

- Garena Liên Quân Mobile

MỘT SỐ DỰ ÁN KHÁC

Link to video : httpshttps://youtu.be/SdfR0bGYZVw

Link to video :
https://youtu.be/n0fz349Ixyo

Link to video :
https://youtu.be/zIpILZ59kyU

Link to video :
https://youtu.be/-FRFVOzfTOg

Link to video : https://youtu.be/rehZMrhakys

https://vimeo.com/385942997
https://youtu.be/SdfR0bGYZVw
https://youtu.be/n0fz349Ixyo
https://youtu.be/zIpILZ59kyU
https://youtu.be/-FRFVOzfTOg
https://youtu.be/rehZMrhakys


Video giới thiệu 
Menu Michellin tại Akira back 

BRIEF:  Khai trương nhà hàng Michellin Akira Back, JW Marriott Hanoi cần sản xuất một Video quảng bá về menu độc đáo tại đây. 

Video cần thể hiện được đẳng cấp của một nhà hàng tiêu chuẩn quốc tế và vẻ đẹp, cá tính nghệ thuật riêng của từng món ăn. 

ĐỀ XUẤT: Video được thực hiện ngay tại bối cảnh sang trọng của nhà hàng Akira Back với những shot quay cận 360 độ thể hiện được 

tròn vẹn vẻ đẹp của từng món ăn. Không đơn thuần là những món ăn được đặt tĩnh lặng trên bàn, những bàn tay thao tác phục vụ 

chuyên nghiệp của các nhân viên đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng góp phần khiến những thước phim trở nên sống động 

và nghệ thuật hơn.

 

Link to video : https://vimeo.com/405484189

https://vimeo.com/405484189/83c1317752?fbclid=IwAR3sZttkxKkrDCUdcgGJBTii9hz30G25rzDwCTTRk5BOnOj3oqd1dvc1y6A


Teaser Video sự kiện
Lễ trao giải nhà phân phối xuất sắc

BRIEF:  Nhãn hàng Prime cần sản xuất một teaser video cho sự kiện “Lễ trao giải nhà phân phối xuất sắc”’ năm 2019. Là một phần 

của Key Moment được trình chiếu trong sự kiện, video cần kể được một câu chuyện kịch tính về sức hút đặc biệt của sự kiện này. 

ĐỀ XUẤT: Cường điệu hóa tầm ảnh hưởng và sức hút của chiếc vé tham dự sự kiện cuối năm của Prime, video là câu chuyện về một 

căn phòng chứa bí mật được canh giữ cẩn thận cho đến khi một nhân vật bí ẩn xuất hiện. Màn giao đấu kịch tính, hiệu ứng âm thanh 

ánh sáng đậm chất hành động và cái kết bất ngờ khi nhân vật chính lộ diện thân phận sẽ là chìa khóa khiến các khán giả thích thú 

ngay từ những giây phút đầu tiên tham dự sự kiện.

 

Link to video : https://vimeo.com/405486030

https://vimeo.com/405486030/62e1e05366?fbclid=IwAR0UHv-kaNMPlElITQSZjlVcgSBHLWPDeEbN_gacsLDbWPJ_-D8IUP6O_lY


Viral Video
T H Ư Ơ NG

BRIEF:  Chào mừng ngày 8/3, nhãn hàng Lixco cần sản xuất Viral video nhằm tôn vinh và tri ân những người phụ nữ Việt Nam từ đó 

xây dựng hình ảnh thương hiệu thân thiện, gần gũi với nhóm khách hàng mục tiêu đồng thời quảng bá sản phẩm. 

ĐỀ XUẤT: Viral video là câu chuyện cảm động về một gia đình nhỏ gắn liền với hình ảnh của một người vợ, người mẹ chịu thương chịu 

khó lo toan, vun vén cho gia đình. Và đáp lại sự vất vả ấy chính là một chữ “THƯƠNG” đầy chân thành dến từ người con trai mặc dù 

còn nhỏ tuổi nhưng luôn quan tâm, yêu thương và đền đáp mẹ thông qua những nỗ lực bình dị nhất. 

 

Link to video : https://youtu.be/y1lbjgOXKHY

https://youtu.be/y1lbjgOXKHY


5CORES PRODUCTION

Phim giới thiệu ứng dụng MobiFone Next

Ứng dụng nạp tiền MobiFone Next

 

Social Video

Cùng MC Minh Trang đón Tết chuẩn nhật!

 

TVC

BioMilk – Đồng hành cùng con mỗi ngày

 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Link to video : https://youtu.be/d2zyKgmYJNM Link to video : https://youtu.be/8b-F12c8M34 Link to video : https://

https://youtu.be/d2zyKgmYJNM
https://youtu.be/8b-F12c8M34
https://youtu.be/d2zyKgmYJNM


5CORES PRODUCTION

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Viral Video

Xà phòng Hà Nội

 

Corporate/Event Video 
The Pathway to a Socially Just Energy 
Transition in Asia

 

iTVC

Khẳng định phẩm chất quý ông

 

Link to video : https://youtu.be/NKOa4zDEor4 Link to video : https://youtu.be/LElJo6OLK9Y Link to video : https://youtu.be/EwPCwwF5mCM

https://youtu.be/NKOa4zDEor4
https://youtu.be/LElJo6OLK9Y
https://youtu.be/EwPCwwF5mCM


CÁC DỰ ÁN ĐỘC LẬP

5cores Production

Ideas to life!



À La 
Carte

Signature Shortfilm Project

Link to trailer :

ộ ự độ ậ đượ
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ả ấ ố ă ộ đượ đạ
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ạ ĩ ả ấ Đỗ

ự ặ ủ ễ ỳ ễ
ỳ ệ ĩ ươ

ộ đ đượ ệ đ
ự

ướ

https://vimeo.com/399630759


CÀ PHÊ TRỨNG
HÀ NỘI

Dự án  

Một dự án hợp tác cùng đối tác G-Bros Creation và đầu bếp 

Trương Quốc Định, với mục đích đặc biệt để tôn vinh nét đẹp 

văn hóa của một hương vị Cà phê rất nhã, rất Hà Nội, đó là 

Cafe Trứng. 

Link to video : https://vimeo.com/405435234

https://vimeo.com/405435234/51bec01b35?fbclid=IwAR0hoo0AthH8YQDSsxYXXYSaRBycSPVnwLOAdgrF4JAT5oH9a1udfmkiQw0


OK, BỐ CON 
ANH ĐỢI CƠM!

Phim ngắn  

Một dự án hợp tác sản xuất cùng Ann & Friends Production. 

Bộ phim mang thông điệp "Không uống rượu bia khi lái xe“ 

để mỗi gia đình cũng có một cái Tết trọn vẹn. Dự án có sự 

tham gia của các gương mặt diễn viên quen thuộc như ễ

ươ ướ ầ ờ

ệ ĩ ươ ố ớ ẹ ồ ụ

ồ ự ệ ễ

ệ ả ộ Đờ ế Đạ ậ

ươ …

Link to video : https://youtu.be/hb_nyJcvMbs

https://youtu.be/hb_nyJcvMbs


CUỐN SỔ CỦA 
MẸ

Short Film 

"Tình yêu thương đôi khi không cần phải nói ra bằng lời, mà hiện 

hữu trong những điều bình dị nhất". 

Link to video : https://vimeo.com/414670970/726d19f599

https://vimeo.com/414670970/726d19f599


5CORES PRODUCTION

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Music Video

CHÚNG TA – Phùng Ngọc Nguyệt Hạ

  

Phim ngắn l 8 Tiếng trọn vẹn

ÁNH MẮT

Link to video : https://youtu.be/fx9yvdzaq00 Link to video : https://vimeo.com/405446565

https://youtu.be/fx9yvdzaq00
https://vimeo.com/405446565


OUR CLIENTS

 

 

Real Estate &  
Home Construction

Banking & finance

Travel & Hospitality

 
Game -  Music & 

Entertainment

 

 

Telecommunication
 

FMCG

 

Khác

 

Education & training



CONTACT
US

Hotline : 0945577189 – 0963530313

Mail : contact@5cores.com

Youtube channel : 5Cores Production

Fanpage : 5Cores Production

Địa chỉ : 17T9 Nguyễn Thị Thập - Trung Hòa - Hà Nội - Việt Nam

5CORES PRODUCTION


