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Hi sách Hi Châu do Công ty vn hóa Phng Nam (PNC) phi hp vi UBND qun Hi Châu, Tp à Nng t chc, vi s tham
gia ca hàng trm gian hàng n t các nhà xut bn, công ty ln trong ngành sách, thu hút hàng trm ngàn lt khách tham
quan.
Nm 2018, vi mong mun c chia s, ng hành cùng i tác và khách hàng trong mi thi im, Hi sách Hi Châu mang ch
“ng hành cùng phát trin” s là ni c gi c tham quan và tri nghim nhiu chng trình s kin ni bt: giao lu cùng nhng tác
gi, ca s ni ting nh: Gào, Tùng Leo, Roise Nguyn, Phan Ý Yên, Hoàng Thùy Linh, c Phúc,…tham d các workshop
trò chuyn, và thng thc chng trình biu din vn hóa ngh thut c sc. ng hành cùng Hi sách Hi Châu 2018 là 200 gian
hàng n t hn 50 n v xut bn, phát hành sách trong và ngoài nc nh: Phng Nam, FAHASA, ông Á, Nhã Nam, inh T,
Kim ng, Tiki…
Bên cnh ó, không gian c sách và các hot ng song hành phc v bn c khi ti Hi Sách cng s rt hp dn c gi nh: Khu book
cafe rng rãi, gian hàng sách phong phú, a dng bên b sông Hàn lng gió. Xuyên sut Hi Sách, các n v tham gia s
thc hin nhiu chng trình khuyn mãi và quà tng hp dn.

Vi nhiu hot ng phong phú và thành công qua mi ln t chc, Hi Sách Hi Châu ã tr thành thng hiu vn hóa và là
du n khó quên trong lòng c gi ca thành ph à Nng và khu vc min Trung.
■ Thi gian: 18/04 – 22/04/2018
■ a im: Khu vc B Tây Sông Hàn, Qun Hi Châu, TP à Nng
Thông tin chi tit v Hi Sách s thng xuyên c cp nht ti:
■ Website: http://hoisachhaichau.com/
■ Fanpage: https://www.facebook.com/hoisachHaiChauDaNang/
■ Event Facebook: https://www.facebook.com/events/216843602404398

