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WEBTVASIA VÀ YOUTUBE TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “ONE LOVE ASIA”
LỄ HỘI ÂM NHẠC TRỰC TUYẾN VỚI SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA UNICEF
ĐƯỢC PHÁT SÓNG DUY NHẤT TRÊN YOUTUBE VÀO NGÀY 27/5/2020

Kuala Lumpur - Ngày 21 tháng 5 năm 2020, WebTVAsia và YouTube công bố tổ chức “ONE LOVE
ASIA” - lễ hội âm nhạc trực tuyến “ngàn sao hội tụ” nhằm ủng hộ tổ chức UNICEF, với sự góp mặt của
nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và nhà sáng tạo YouTube khắp Châu Á, được phát sóng trực tiếp độc
quyền trên kênh YouTube chính thức của One Love Asia vào lúc 19:00 ngày 27/5/2020.
Lễ hội âm nhạc “One Love Asia" kéo dài 4 giờ đồng hồ với sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu
Việt Nam và các nước trong khu vực: Choi Siwon – Đại sứ UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình
Dương, Exile Akira, Karen Mok, Apink Jung Eun-Ji, Chi Pu, Erik, ĐạtG & DuUyên, Nimbia, Quang
Đăng, Châu Bùi, Namewee, G.E.M., Sam Tsui, Ranz & Niana, Jack Neo, Morissette, Boy William,
Paris & Pearwah, Christian Bautista, Baim Wong, Raditya Dika, Ismail Izzani, Inul Daratista,
Celine Tam, Priscilla Abby, HaoRen và hơn 50 nghệ sĩ, người truyền cảm hứng và nhà sáng tạo nội
dung trên YouTube. Tất cả số tiền quyên góp được từ lễ hội âm nhạc “One Love Asia" sẽ được chuyển
tới UNICEF Châu Á để gây quỹ, phòng chống và ngăn ngừa tác hại của dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng
đến trẻ em.
[Official Trailer]
Ông Fred Chong – CEO WebTVAsia cho biết đây là một cơ hội tốt để tất cả những người có tầm ảnh
hưởng trong ngành giải trí châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng cùng UNICEF chung tay bày tỏ tấm
lòng của mình thông qua thông điệp gắn kết về Tình Yêu và Sự Đoàn Kết mà “One Love Asia" mang
lại.
Ông Gautam Anand, Giám đốc điều hành –YouTube APAC cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng khi được
hỗ trợ WebTVAsia và UNICEF mang buổi concert đặc biệt này đến với khán giả của YouTube. ONE
LOVE ASIA gói gọn cam kết của chúng tôi trong việc giúp các tài năng được tỏa sáng, cho họ một nền
tảng để chia sẻ sự sáng tạo của mình và tạo ra một tác động tích cực trên thế giới.
Bà Karin Hulshof, Giám đốc khu vực – UNICEF tại Châu Á Thái Bình Dương, cho biết: “UNICEF rất vui
mừng được góp phần vào buổi concert ONE ONE LOVE ASIA! Chúng ta có thể cùng nhau nâng cao
nhận thức của mọi người về những điều mà UNICEF đã và đang hỗ trợ các gia đình và trẻ em gặp nạn
vượt qua những khó khăn của dịch bệnh và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”.
Với những quốc gia đang trong quá trình khắc phục hậu quả của dịch bệnh, ONE LOVE ASIA hi vọng
có thể lan tỏa được những năng lượng tích cực đến các quốc gia Châu Á trên con đường hồi phục sau
đại dịch, đồng thời cũng khơi dậy sự đoàn kết và yêu thương trên khắp thế giới.

Fred Chong - CEO WebTVAsia cho rằng bằng sự ủng hộ nhiệt tình của mình, các nghệ sĩ và người có
tầm ảnh hưởng đồng hành cùng YouTube và UNICEF thông qua lễ hội âm nhạc lần này, mang sự cổ
vũ tinh thần gửi đến các quốc gia thuộc khu vực châu Á bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.
“ONE LOVE ASIA" là một phần trong chiến dịch toàn cầu #Reimagine của UNICEF để giúp đỡ trẻ em
sau COVID-19
Buổi livestream sẽ phát trực tiếp qua www.youtube.com/c/oneloveasia.
Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.onelove.asia

Với sự góp mặt của các nghệ sĩ:
CHOI SIWON | KAREN MOK | AKB48 GROUP | EXILE AKIRA | APINK JEONG EUN-JI |
MORNING MUSUME 。'20 | DHVANI BHANUSHALI | CHI PU | RANZ & NIANA | CIX |
G.E.M. | MORISSETTE | NAMEWEE | TULSI KUMAR | SAM TSUI | ERIK | CHAU BUI |
BOY WILLIAM | PARIS & PEARWAH | JOVITA GANDHI | LOST STORIES | JACK NEO |
PRISCILLA ABBY | BAIM WONG | DATG & DUUYEN | INUL DARATISTA | HAOREN |
RADITYA DIKA | CHRISTIAN BAUTISTA | ZIZI KIRANA | ANDI RIANTO | ISMAIL IZZANI |
PHYU PHYU KYAW THEIN | RICO BLANCO | CELINE TAM | WIMI ZHAO | POK MINDSET |
ARIF MUHAMMAD | SOPHIA HUANG | MARVI MARIA VITÓRIA | JERYL LEE | YUNG RAJA | NAMFON INDEE |
LAURA MAM | QUANG DANG | HEHAA TV | NO ROME |
BEABADOOBEE | ECLAT | FARIZ JABBA | DJ BLINK | DJ NIMBIA | DJ RACHEL B |
DJ PINKO | DJ LEYO & MC JUNIOR | DJ RICHIE HALEY |

và nhiều nghệ sĩ khác

----------------------------------------------------------------------------------------

Về YouTube
Ra mắt vào tháng 5 năm 2005, YouTube™ là cộng đồng video trực tuyến lớn nhất trên thế giới cho
phép hàng triệu người dùng khám phá, xem và chia sẻ video yêu thích. YouTube cung cấp một diễn
đàn cho mọi người kết nối, thông báo và truyền cảm hứng cho những người khác trên khắp thế giới và
đóng vai trò như một nguồn thông tin truyển cảm hứng cho người sáng tạo nội dung và các nhà quảng
cáo lớn nhỏ. YouTube là công ty con của Google.
Về WebTVAsia
WebTVAsia là một mạng lưới đa kênh trên nền tảng YouTube hàng đầu tại châu Á với rất nhiều trụ sở
trải khắp châu Á – Thái Bình Dương. Công ty đã thành công trong việc truyền tải thông điệp “Celebrate
Asia” qua những sự kiện như WebTVAsia Awards và Viral Fest Asia từ năm 2016. Cho tới thời điểm
hiện tại, WebTVAsia đang quản lý 3000 những nhà sáng tạo nội dung Youtube hàng đầu châu Á với
tổng cộng nguồn lưu lượng truy cập chiếm hơn 5 tỷ lượt xem mỗi tháng.
Về UNICEF
Với mong muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, UNICEF là tổ chức quốc tế làm việc trong những
môi trường khó khăn nhất thế giới, đi đầu trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em ở 190 quốc
gia, trong đó có Việt Nam.
Để biết thêm chi tiết về UNICEF và những gì tổ chức này đang làm cho trẻ em trên toàn thế giới, hãy
truy cập vào trang web: www.unicef.org/eap.
Để biết thêm chi tiết về chương trình,
hãy liên lạc với chúng tôi:
WebTVAsia: Vicky Lum, vickly.lum@webtvasia.com
YouTube: Tu Nguyen, ngtu@google.com
UNICEF: Shima Islam, shima.islam@unicef.org
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Đinh Ngọc Lan
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