
5Cores Production (Công ty cổ phần truyền thông 5Cores) là một Video
Production House của những người trẻ nhiệt huyết dành tình yêu và niềm
đammê cho những thước phim và những sản phẩm quảng cáo.

Chúng tôi luôn nỗ lực để biến những ý tưởng sáng tạo trở thành hiện
thực, đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng về mặt chi phí và truyền tải
thông điệp mà khách hàng muốn gửi gắm đến khán giả thông qua nhóm
sản phẩm đa dạng như TVC, Product Video, Short Film, Fashion Film,
Corporate Video, 2D/3D GraphicMotion, Viral Video…

5Cores Production 



TRẦN NAM ANH

Film Director

Với trình độ chuyên môn của mình, anh đã hợp tác

với các đối tác lớn như: Maritime Bank, VP Bank,

Mobifone, Lixco, Garena, Vinhome, ….

Là đạo diễn có kinh nghiệm trong lĩnh vưc sản xuất

Video thương mại, Viral Video, TVC, Corporate

Video,…



NGUYỄN NGỌC TÚ

Producer/ VFX Artist 

Với trình độ chuyên môn của mình, anh đã hợp tác

với các đối tác lớn như: Maritime Bank, VP Bank,

Mobifone, Lixco, Garena,…

Với vị trí là Co-Founder tại 5Cores Production, anh có

chuyên môn trong hoạt động tổ chức sản xuất Video

thương mại, Viral Video, TVC, Corporate Video,…



Nguyen Trung Nam

Cinematographer/ Film editor

Với 7 năm kinh nghiệm sản xuất chương trình COMMERCIAL VIDEO, 

TVC, MV,…

Anh từng là đạo diễn thực hiện các MV cho ban nhạc Dalab và một số 

tvc cho các bên như: KingBBQ; Vinpearl ; GoGi House; ViettinBank,….



CLIENT: VINHOMES

VINHOMES OCEAN PARK

Vinhomes MONACO

Vinhomes SmartCity series:
Tóc tiên - Đông nhi – Soobin

Vinpearl - Tuổi trẻ là phải đi 

https://www.facebook.com/vh.oceanpark/videos/444381303011839/
https://www.facebook.com/5CoresProduction/videos/542162879657430/
https://www.facebook.com/vinhomes.smartcity.official/videos/951050028563203/
https://www.facebook.com/vinhomes.smartcity.official/videos/503451690445433/
https://www.facebook.com/vinhomes.smartcity.official/videos/2623989857727520/
https://vimeo.com/346739283


CLIENT: GARENA VIETNAM

Viral video: Fifa Online 4/ Back To School
Fashion video

Sinh nhật Liên quân mobile
Short film Arum Vũ khúc long hổ

3D Clip Murad Đồ Thần Đao 
Sổ tay "Mật mã anh em 21/7“

Fifa Online 4: 2-9 Event

https://www.youtube.com/watch?v=EF2isbJLAOE
https://www.facebook.com/5CoresProduction/videos/585921905145292/
https://youtu.be/PWAgp2zCEMk
https://www.youtube.com/watch?v=6rk2J6Bv8BM
https://youtu.be/znHtFzHPxYQ
https://www.facebook.com/LienquanMobile/videos/479802122595694/
https://www.youtube.com/watch?v=xZovPgvtprw


VIRAL VIDEO/ CORPORATE VIDEO 
Viral video: Thương

Short film_Nhật kí của mẹ

Short film tham dự cuộc thi 8 tiếng trọn vẹn_Ánh mắt

Prime_Action

https://www.youtube.com/watch?v=y1lbjgOXKHY&t=197s
https://www.facebook.com/watch/?v=2398337750443236
https://drive.google.com/file/d/1vNDfzM7t4UVaTygTWf3sW--2BnEHM5xg/view
https://drive.google.com/file/d/15VvFix0kG-5EJNCWcnDPNDdwY3enieU8/view?usp=sharing


ART FILMS 

Viral Video: Lighter

Akira Back_Giới thiệu nhà hàng

Viral video _ Hanoi Egg Coffee

Luck / Charm Collection

https://www.youtube.com/watch?v=Pyu8voUWTpM
https://drive.google.com/file/d/12ZbsabIAIb-h64bXqleiYYv9mhimkQ2c/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/5CoresProduction/videos/450546785702388/
https://drive.google.com/file/d/13IvKwFEvmFychBjcRw_UhoZboJ610x2M/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zjVaP3N-5xw


Thank you!


