KỊCH BẢN LỄ KHỞI CÔNG
DỰ ÁN HẢI ĐĂNG CITY
Chương trình tổ chức ngày 24/6/2015 tại Hà Nội (Kịch bản: Quick Event - Phòng Event & PR)
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN QUICK EVENT
Địa chỉ giao dịch: Số 22, hẻm 99/1/4 phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại : 04.39914636

|

Website: www.daodiensukien.com
STT

Thời gian

Thời
lượng

04. 37956082
|

|
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Người
thực hiện

Nội dung

Mô tả diễn biến chương trình

Lễ tân bố trí 2 hàng trước cổng chào để đón khách.
Đội ngũ lễ tân cài hoa cho khách tham dự
Mời khách VIP vào khu vực bàn VIP đại biểu
Hướng dẫn khách mời vào khu vực nhà họp lễ.
Đến khoảng 8h45 các tiết mục ca nhạc bắt đầu, tạo không khí vui tươi
cho buổi lễ.

Lễ tân

Đội văn
nghệ

Live

1 - 2 ca khúc văn nghệ chào mừng.

Đội trống
hội

Live

Đội trống được sắp xếp sẵn trên sân
khấu, đến giờ khai mạc các nghệ sĩ
xuất hiện và biểu diễn ngay.

1

8:30:00

0:45:00

Đón khách

2

9:15:00

0:05:00

Opening
Show

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

3

9:20:00

0:05:00

Khai mạc

Chương trình được mở màn bằng tiết mục trống hội Thăng Long
hoành tráng. Màn trống hội được mang tên : "Âm vang đất Việt"

MC xuất hiện trên sân khấu, chào khán giả và giới thiệu về buổi lễ
cũng như các vị đại biểu có mặt tại buổi lễ :
MC: Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị :
Tuyên bố lý
1, Ông (bà)………. Đại diện cho công ty CP Địa ốc Hải Đăng
0:05:00 do, giới thiệu
2, Ông (bà)………. Đại diện cho TP. Hà Nội
đại biểu
3, Ông (bà)………. Đại diện cho Bộ (Hoặc sở) xây dựng
4, Các phóng viên báo chí, truyền hình, và đặc biệt cảm ơn sự hiện
diện quý báu của toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ này !
..........

MC, đại
biểu

Âm thanh

Ghi chú

Mọi công việc Setup đã được hoàn
Nhạc nhẹ thành từ ngày hôm trước, đội ngũ kỹ
CD Nhạc thuật viên kiểm tra các hạng mục và
nền
thiết bị trước khi diễn ra chương trình.
Trước lễ khai mạc buổi lễ 1 ngày.

Danh sách đại biểu công ty CP Địa
ốc Hải Đăng chuẩn bị, giao lại cho
Quick Event trước khi bắt đầu chương
Nhạc đại
trình.
biểu
MC đọc đến tên đại biểu nào, người
đó đứng dậy chào khách.

4

9:25:00

5

9:30:00

0:05:00

6

9:35:00

0:05:00

Công ty Hải Đăng cần thông báo với
Phát biểu của
Đại diện Nhạc đón
đại diện TP. Bài phát biểu của một đại diện phía đại diện chính quyền - TP. Hà Nội
đại biểu trước khi họ tham dự buổi lễ
TP. Hà Nội đại biểu
để chuẩn bị bài phát biểu
Hà Nội

7

9:40:00

0:05:00

Lãnh đạo Bộ, Ngay sau bài phát biểu, MC mời lãnh đạo của Bộ (Hoặc sở) Xây Dựng
sở Xây Dựng lên phát biểu:
lên phát biểu Ông …………………………………. - Chức vụ: ………………….

Đại biểu

Đội múa
lân

Phát biểu
khai mạc

MC trân trọng kính mời ông ………. - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty
CP Địa ốc Hải Đăng lên phát biểu khai mạc
Đại biểu
- Ông:…………………………………... lên sân khấu phát biểu

8

9:45:00

0:05:00

MC trân trọng kính mời các đại biểu lên thực hiện nghi lễ khởi công dự
án "Hải Đăng City":
Xin được trân trọng kính mời :
1, Ông …………………………………
2, Bà …………………………………….
Nghi lễ khời
3, Ông …………………………………..
công
4, Ông ………………………………….
5, Ông ……………………………….
Lên sân khấu để thực hiện nghi lễ khởi công
- Pháo congfetti bắn ngay khi các đại biểu cắt băng khánh thành ...
Trống hội nổi lên và chuyển sang tiết mục múa lân...

9

9:50:00

0:05:00

Đợi đến khi nghi lễ xúc cát khởi công được thực hiện xong, các vị đại
Tiết mục múa
biểu đi xuống khỏi sân khấu, lúc đó đội múa lân sẽ hòa vào nhịp trống
lân : Lân mẹ
biểu diễn trên sân khấu tiết mục "Lân mẹ đẻ lân con". Tiết mục thể
đẻ lân con
hiện sự sinh sôi nảy nở, phát triển không ngừng, lộc tài bất tận !

10

9:55:00

0:05:00

11

10:00:00

0:30:00

12

10:30:00

0:05:00

Quý khách
tham quan
dự án

Tiệc nhẹ

Âm nhạc nổi lên, khi đại biểu lên phát
Nhạc đón biểu thì chỉ còn Micro. Đội ngũ kỹ
đại biểu thuật chuẩn bị Micro gắn với bục phát
biểu cho đại biểu

Tên và chức vụ của hai vị đại biểu này
Lãnh đạo
Nhạc chào được công ty CP Địa ốc Hải Đăng
bộ xây
mừng cập nhật và trao lại cho Quick Event
dựng
trước khi diễn ra chương trình.
Đội ngũ lễ tân cầm khay đựng khăn
tay, mũ bảo hộ cho các đại biểu làm
lễ khởi công.
Lúc này hai con Lân đã bắt đầu chực
sẵn ở hai bên sân khấu.
Nhạc đại
- Xe xúc cát và máy ủi chuẩn bị sẵn
biểu
sàng, Ngay khi có hiệu lệnh khởi
công, toàn bộ xe cũng như máy đóng
cọc sẽ hoạt động. MC hướng sự chú ý
của quan khách về phía máy móc khởi
công dự án...

Micro

Chuẩn bị Micro cho đội trống hội. Múa
lân xong MC mời các vị khách cùng
thưởng thức màn múa lân đặc sắc

Quan
khách +
MC mời quan khách tham quan khu vực dự án. (Cần gắn một số pano
Các khu vực cần có người trực và giải
đại biểu + Nhạc nền
hình ảnh dự án khởi công ở những khu vực thăm quan)
đáp các thắc mắc của khách tham dự.
đội ngũ lễ
tân

Sau khi tham quan khu vực thực hiện dự án, quan khách được mời về
khu vực tổ chức dùng tiệc nhẹ, lúc này đã được chuẩn bị sẵn sàng bởi
đội ngũ phục vụ tiệc

Kết thúc
Kết thúc chương trình. Đội ngũ lễ tân chào khách.
chương trình
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All

Trong thời gian khách tham quan khu
đất dự án, đội ngũ Quick Event dọn
toàn bộ số ghế trong khu vực nhà
Nhạc nền họp lễ, đội chuẩn bị tiệc sẽ sẵn sàng
ngay sau đó hoặc chọn một nhà hàng
gần đấy để đặt tiệc. Chi phí này nằm
ngoài chi phí tổ chức sự kiện

All

Cám ơn sự có mặt của các vị khách
Nhạc nền quý. Hẹn gặp lại lần sau. Đội ngũ lễ
tân trao quà cho khách (nếu có).

